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ENTREVISTES EN BLANC I BLAU PERE PRAT

“Encara no s’ha resolt el problema econòmic, 
però any rere any es redueix el deute”
Per a qualsevol gestió relacionada amb xifres, dades i números, que són moltes 
i molt feixugues, al capdavant sempre hi trobareu en Pere Prat. Fa 15 anys que 
dirigeix la tresoreria del Club i les ha vistes de tots colors i, malgrat tot, ell és op-
timista. Això sí, perquè el Banyoles se’n surti econòmicament, explica, no es pot 
desviar ni un sol mil·límetre del camí endegat en els darrers anys: el de l’austeritat.

Des de quan estàs vinculat al Banyo-
les?
Vaig començar l’any 1992 com a entre-
nador d’equips de base gairebé sempre 
com a ajudant, tot i que vaig entrenar 
un equip infantil i un cadet com a primer 
entrenador. Vaig compartir experiències 
amb tècnics amb qui he après molt en 
tots els aspectes, com ara l’Òscar Aja.

I com carai vas arribar als despatxos?
A poc a poc vaig anar-me introduint a 
les tasques d’administració. En els pri-
mers anys de la meva estada al Club, 
la gestió del futbol de base i el primer 
equip eren separades. De fet, ni tan 
sols compartíem camp d’entrenament! 
Els pressupostos eren comuns, però el 
futbol base l’administràvem nosaltres. 
Recordo l’època d’en Portella, en Nando 
i en Marti Gratacós, que es va desvin-
cular d’aquestes tasques poc després...

El salt a la gestió queda explicat. I el 
salt a la direcció de la tresoreria del 
Banyoles, com va ser?
Un bon dia, en Miquel Ametller, vice-
president d’aleshores, em va agafar 
per banda i em va dir: “Pere, tu hauri-
es de portar tota la tresoreria del Club”. 
No vaig poder dir que no. Era l’any 2000 
i des d’aleshores que faig aquesta fei-
na. Ja han passat gairebé 15 anys... i 7 

d’una època convulsa en què el gruix de 
la directiva vam haver de dimitir. Sorto-
sament, ara hi ha un grup magnífic al 
qual sempre estaré agraït per confiar 
en mi i per l’esforç que ha fet per redre-
çar la situació. 

Com a tresorer, quines són les teves 
tasques?
Són tasques compartides amb en Jor-
di Corbalan. En essència, administrar els 
pressupostos cada vegada més difícils 
de complir, gestionar tots els pagaments 
de tècnics, proveïdors, subministres, fer 
efectius els cobraments de quotes, so-
cis, publicitat, subvencions... També 
confeccionem pressupostos, fem pre-
visions, reclamem impagaments i una 
llarga llista de tasques administratives 
que encara que sembli difícil de creure, 
no s’acaben mai. Pensa que en un Club 
com el Banyoles hi ha moltes petites 
coses que no es veuen, però que s’han 
d’anar resolent a curt, o llarg termini i de 
vegades durant el mateix dia.

Ningú millor que tu sap quina és l’actu-
al situació financera del Club...
El passat era molt dolç perquè un es-
pònsor aportava molts diners i això fe-
ia que el problema econòmic no existís. 
Quan va esclatar la maleïda crisi, van 
començar els problemes econòmics al 

Club provocats per una davallada d’in-
gressos molt important. Tot i que s’ha 
fet una reducció dràstica dels pressu-
postos, encara no s’ha acabat de donar 
la volta al problema de tresoreria que 
s’arrossega des de fa massa anys. L’es-
forç que s’ha fet ha permès eixugar el 
deute any rere any. 

Així doncs, és viable el Club econòmi-
cament?
Amb les notícies que ens arriben d’una 
certa persecució fiscal als clubs, tot és 
molt difícil. La davallada d’ingressos i la 
manca de socis fa que els ingressos si-
guin mínims, malgrat que hem abaixat 
el preu del carnet. Fixa’t que per aques-
ta partida, la de socis, només s’ingressa 
un 8% del pressupost. Si parlem de cos-
tos, cada jugador de la base significa un 
cost d’uns 800 euros. Em refereixo a un 
cost mitjà, ja que hi ha equips que cos-
ten menys que d’altres, però la mitjana 
és aquesta. Malgrat tot, en lloc d’incre-
mentar les quotes, aquest any en alguns 
casos les hem reduït. A més a més, s’han 
d’afegir els costos en matèria de submi-
nistres, material, manteniment, federa-
ció, àrbitres... Quadrar balanços és una 
tasca complicada. Viabilitat econòmi-
ca? És possible, sí, sempre i quan es 
continuï amb aquesta línia d’austeritat.
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Tresorer del Club
Hi ha fets curiosos o situacions insòlites que es do-

nen en els partits de futbol. Una d’aquestes es va 

produir el 14 de desembre de 1975 a l’estadi Gigan-

te da Beira (Rio de Janeiro, Brasil). Jugava l’Interna-

cional de Porto Alegre de local contra el Cruzeiro de 

Belo Horinzonte. Si guanyaven els de casa, es con-

vertirien en campions de lliga per primer cop en la 

seva història. Com us podeu imaginar, la tensió era 

màxima i les grades, lògicament, eren plenes a ves-

sar en un dia rúfol i molt ennuvolat.

Corria el minut onze de la segona part en un partit 

d’aquells de cama forta i molta intensitat quan l’àr-

bitre Dulcidio Boschila va assenyalar falta sobre l’ex-

trem Valdomiro, de l’Internacional, no massa lluny 

del costat dret de l’àrea. Ell mateix la va xutar i la 

seva centrada va dirigir-se cap al mig de l’àrea rival. 

Cap allà va córrer Elias Figueroa, el central xilè de 

l’equip local, que amb un gran salt va picar la pilota 

amb el cap. Just en aquell moment, per una petita 

escletxa del cel, un potent raig de sol va il·luminar el 

jugador. La pilota va entrar com una bala per l’es-

caire...

El raig de sol, com si fos un focus potent de llum, es 

va apagar just després de la diana d’Elías Figueroa, amb el sobrenom de el impasible. Semblava que algú del 

més enllà volgués que l’Inter es proclamés campió. La bogeria a les grades va ésser total. El fet va passar a la 

història com el Gol Iluminado de Elías Figueroa. Així el trobareu a YouTube.

Tal fou la fama d’Elías que hi havia gent que es pensava que tenia poders sobrenaturals. La llegenda diu que 

algunes dones li portaven els seus fills malalts per tal que els toqués i els curés amb el seu do... diví? 

PILOTES FORA

El gol il·luminat d’Elías Figueroa
per Rafael Castañer

Històries del futbol



Sabies que...?Classificació de Primera Catalana (Grup 1)

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

 Ordenar per: Punts J. G. E. P. F. C.

1 GRANOLLERS, E.C. “A” 43 20 13 4 3 39 18 G  E  P  G  G  

2 MANRESA, C.E. “A” 39 20 11 6 3 39 19 E  E  G  G  E

3 JUPITER, C.E. “A” 38 20 12 2 6 35 20 G  P  P  G  E

4 ESCALA, F.C. “A” 38 19 11 3 5 29 18 G  G  G  P  G

5 CF LLORET “A” 35 20 9 8 3 34 25 E  G  G  E  E

6 GIRONA, F.C. “B” 34 20 8 7 4 35 22 G  G  E  G  P

7 AVIA, U.E. “A” 34 20 9 7 4 30 28 E  E  E  G  G

8 SANTS, U.E. “A” 32 20 9 5 6 28 23 G  G  P  P  P

9 MOLLET U.E., C.F. “A” 30 20 9 3 8 22 19 P  E  E  E  P

10 FARNERS, C.E. “A” 28 20 8 4 8 28 23 G  P  G  P  G

11 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB “A” 28 20 8 4 8 33 30 P  P  P  E  P

12 HORTA, U.AT. “A” 27 20 8 3 9 25 25 E  G  P  P  G

13 MOLLETENSE, U.D. “A” 23 20 6 5 9 21 22 P  P  E  E  E

14 LA JONQUERA, U.E. “A” 22 19 5 7 7 28 33 P  E  G  E  E

15 GRAMANET MILAN, U.D.A.T “A” 15 20 3 6 11 15 30 G  E  G  E  P

16 BANYOLES, C.E. “A” 13 30 4 1 15 17 36 P  G  E  P  P

17 TECNOFUTBOL, C.F. “A” 12 20 2 6 12 15 39 P  P  E  P  E

18 MONTCADA, C.D. “A” 7 20 2 1 17 11 54 P  P  P  P  P

Diumenge 22 de febrer  
a les 12 del migdia

CLUB ESPORTIU BANYOLES

UNIó ATLèTICA D’HORTA

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

Coincidint amb les festes d’agost del 1969, es va 

celebrar la primera edició del Torneig de l’Estany, 

una competició que durant els anys posteriors as-

soliria un gran prestigi dins el panorama futbolístic 

català, amb la participació del Girona, l’Olot, el Fi-

gueres i el club blanc-i-blau. Els vencedors van és-

ser els gironins, que van derrotar en la final als ba-

nyolins. Es va aprofitar l’avinentesa per inaugurar, 

aquell mateix dia, la il·luminació artificial de l’esta-

di, que va permetre la disputa de partits nocturns.

Sabies que...?

La il·luminació 
de l’estadi es va 
inaugurar durant la 
primera edició del 
Torneig de l’Estany?

L’il·lustrador: Mordillo.

Unió Atlètica d’Horta
El 18 d’abril de 1922 va néixer  la Unió Atlètica d’Horta en fusionar-se 
el Club Deportivo Autonomia i l’Atlètic Base-Ball Club amb l’objectiu de 
crear un equip de futbol potent al barri barceloní. Durant els primers 
anys de vida, l’entitat va militar en les categories territorials catalanes 
i no va ésser fins al 1952 quan va aconseguir ascendir per primer cop a 
Tercera Divisió, romanent a aquesta categoria durant set temporades. 
Poc després, l’any 1977, va tornar a assolir l’ascens i va encadenar una 
brillant etapa de 18 temporades consecutives a Tercera fins al seu dar-
rer descens, l’any 2000. La millor temporada del club va ser la 1994-95, 
en què va renunciar a pujar a Segona Divisió B per motius econòmics 
en benefici del Gavà.

Després de dues campanyes a Primera Catalana francament bones (en 
la 2012-2013 es va classificar en la tercera posició i en la 2013-2014, 
en la cinquena), la Unió Atlètica d’Horta no segueix el mateix camí en 
el present exercici. Actualment ocupa la dotzena posició amb 27 punts 
després de guanyar vuit partits, d’empatar-ne quatre i de perdre’n nou. 
Pel que fa als gols, té l’estadística equilibrada: 25 dianes a favor i 25 
en contra. 

Fundat el 1922

Estadi Feliu i Codina

Entrenador:
Lolo Merino

President:
Francisco Carmona Soria  

Equipament:
Samarreta blanca, pantaló i 
mitges negres


