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ESCALFA QUE SURTS

“Treballem per establir una 
base esportiva per etapes que 
regeixi el club”
Serè, tranquil de mena, segur de si mateix i amb les idees molt clares, Josep 
Masdevall és l’encarregat des de fa dos anys de la coordinació esportiva del 
Banyoles, una feina que l’apassiona malgrat que “és difícil i feixuga, de vega-
des”. En Masde respira futbol per totes bandes i és fàcil trobar-se’l al camp 
enganxat a un telèfon mòbil fent mil gestions alhora. “T’hi acostumes perquè 
aquest món és frenètic”, explica.

Explica’m la teva trajectòria futbo-
lística, així, en un tres i no res...

Home, en un tres i no res serà difícil. 
Vaig fer els meus primers passos en 
el Cornellà amb 8 o 9 anys i després 
ja vaig passar al Banyoles, on m’hi 
vaig estar fins a infantils. Aleshores 
em van cridar per anar a La Masia i 
vaig jugar a les categories inferiors 
del Barça fins que el Girona, que ju-
gava a segona B, em va convèncer. 
Després, vaig tornar a Banyoles du-
rant tres anys en dues etapes i en-
tremig vaig passar per l’Escala, Pals, 
Torroella, Besalú i Tortellà. Vaja, que 
m’he recorregut mitja Catalunya!

Amb què et quedaries de la teva eta-
pa com a jugador?

Sens dubte, amb l’experiència a 
Can Barça. S’aprenen moltes coses 
que ara aplico al Banyoles. I també 
les convocatòries amb la selec-
ció catalana i la selecció estatal 
sub’17.

 I ara a Banyoles dirigeixes la coor-
dinació esportiva...

Doncs sí. Vaig començar a fer d’entre-
nador i em va agradar molt. Tinc el títol 
de tècnic de primer nivell i m’estic tra-
ient el de segon nivell perquè m’agra-
da aprendre tot allò que pugui benefi-
ciar en un futur al club i al planter.

Quina és la teva tasca?

A curt termini, confeccionar les plan-
tilles de tots els equips i la plantilla 
d’entrenadors. Una feina gens fàcil, 
t’ho asseguro. I a llarg termini, tre-
ballar per establir una base metodo-
lògica que regeixi el Club, és a dir, un 
programa teòric i pràctic que marqui 
les pautes esportives per les dife-
rents etapes formatives.

El Banyoles ja té una filosofia espor-
tiva ben definida, no?

Sí, però cal perfilar-la i estructu-
rar-la. Històricament, el Banyoles 
sempre ha tractat bé la pilota. Això 

no obstant, en el futbol també hi ha 
altres maneres de jugar, altres mati-
sos importants, i el que s’ha de fer és 
definir un estil propi i aplicar-lo a la 
base. Però insisteixo: la idea essen-
cial és la sortida de pilota organitza-
da amb una bona lectura del joc.

El futur és la pedrera...

El futur i el present, diria jo. En el 
primer equip ja hi ha molts jugadors 
que són de casa i això ens omple de 
satisfacció. A vegades és impossible 
aconseguir-ho al cent per cent per-
què hi ha qui no vol estar-hi o qui no 
té el nivell, però nosaltres tenim clar 
que els de casa tenen una cosa que 
no tenen els de fora: el sentiment de 
pertinença, l’orgull de defensar l’es-
cut que han dut tants anys al pit. A 
més, cal tenir en compte que som un 
club trampolí, un lloc de pas, perquè 
hi ha altres institucions com ara el 
Girona, el Figueras i l’Olot que saben 
que aquí s’estan fent les coses bé.
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PILOTES FORA

El xeic Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah era ger-

mà de l’Emir de Kuwait. Ignorem si mai va jugar a 

futbol, però no descartem que donés alguns punxots 

als jardins d’algun palau envoltat  de dunes. Si el faig 

sortir en aquesta secció és perquè té el dubtós honor  

d’haver aconseguit que s’anul·lés un gol en un mun-

dial seguint les seves ordres. I no parlem de fa tant 

de temps...

Va succeir a Espanya, el 1982 (sí, sí, el d’en Naranjito), 

en concret el 21 de juny a l’estadi José Zorrilla de Va-

lladolid. França s’enfrontava a Kuwait. En el minut 75, 

el resultat era de 3-1 favorable als gals i mentre ini-

ciaven un atac, algun graciós del públic va xiular. Els 

kuwaitians van aturar-se creient que havia estat l’àr-

bitre, però no havia estat ell. I Alain Giresse va marcar. 

La reacció immediata dels kuwaitians va ésser pro-

testar, però l’àrbitre rus Miroslav Stupar  va atorgar 

legalitat a la jugada. De cop i volta, els jugadors asi-

àtics van mirar cap a la llotja, des d’on el xeic pre-

senciava el partit i des d’on els feia gestos perquè es 

retiressin. Com que la seva autoritat no es discutia, 

tots van iniciar el camí cap al vestidor. Don Juan de 

Borbón i totes les autoritats locals, bocabadats, no 

deien ni piu. 

El brasiler Carlos Alberto Parreira, seleccionador ku-

waitià, va provar de posar pau, però el xeic ja havia 

iniciat el descens cap al terreny de joc per unes es-

cales protegides per agents de la Guardia Civil, que el 

van deixar circular sense problemes. Un cop a peu de 

gespa, va exigir entrevistar-se amb l’àrbitre que, poc 

després i per sorpresa de tothom, va anul·lar el gol! 

Les protestes van canviar de seguida d’idioma. Els 

francesos no es creien un desgavell de tanta magni-

tud. El seu tècnic, Michel Hidalgo, que tenia fama de 

gastar males puces, va ésser convidat per la Policía 

Nacional a deixar la discussió perquè no anés a més.

El guirigall va allargar-se uns vuit minuts i el nostre 

amic, en aquest temps, ja havia tornat a la llotja, sa-

tisfet. Un paio vestit amb turbant i calçant babutxes 

va tenir els pebrots d’anul·lar un gol en una copa del 

món de futbol... sense gairebé immutar-se! Per sort, 

els francesos van anotar una quarta diana que sí que 

va pujar al marcador, 

deixant el resultat fi-

nal en 4-1.

La FIFA va intentar 

justificar l’anècdota 

amb un comunicat 

de cinc punts que no 

va convèncer ningú. 

El més greu de tot 

és que l’àrbitre no va 

tornar a dirigir mai 

més un partit inter-

nacional, ja que fou 

sancionat de per vida. 

El xeic Fahad
per Rafael Castañer

El personatge



Es deia Francesc Ballestero i Pérez i era natural d’Almendralejo, a 

Extremadura. Va néixer l’any 1855 i en primera instància va estu-

diar per capellà, però després de la tercera guerra carlista es va 

veure obligat a donar un nou rumb a la seva vida. És per això que 

es va presentar a unes oposicions per una plaça oficial de telègraf 

que va guanyar amb solvència. Va ésser per motius professionals 

que va arribar a Banyoles, ja que es va convertir en el cap de l’esta-

ció de telègraf de la nostra ciutat.

Ja establert, va reunir les seves dues passions fundant una entitat 

anomenada Foment de Cultura i Esport, que va ésser la respon-

sable de l’organització d’un amistós al camp de les Estunes entre 

el Club de Futbol Banyoles i l’Armstrong de Palamós el 15 d’agost 

de 1913, coincidint amb les Festes de la Mare de Déu d’agost. D’aquesta manera, el nostre Club va començar a 

caminar per la història. I ja són 101 anys de passeig...

Classificació de Primera Catalana (Grup 1)

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

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

1 JUPITER, C.E. “A” 9 3 3 0 0 8 2 G  G  G

2 GRANOLLERS, E.C. “A” 9 4 3 0 1 8 4 G  G  G  P

3 LA JONQUERA, U.E. “A” 7 4 2 1 1 8 5 E  G  G  P

4 MANRESA, C.E. “A” 7 4 2 1 1 8 5 P  G  G  E

5 SANTS, U.E. “A” 7 4 2 1 1 5 2 G  P  G  E

6 FARNERS, C.E. “A” 7 4 2 1 1 6 4 P  E  G  G

7 HORTA, U.AT. “A” 7 4 2 1 1 7 6 G  P  E  G

8 MOLLET U.E., C.F. “A” 6 4 2 0 2 6 6 G  P  G  P

9 MOLLETENSE, U.D. “A” 6 4 2 0 2 4 4 P  G  P  G

10 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB “A” 5 4 1 2 1 5 5 G  E  P  E

11 L’ESCALA, F.C. “A” 5 4 1 2 1 3 3 E  G  P  E

12 AVIA, U.E. “A” 4 3 1 1 1 5 5 E  G  P

13 GIRONA, F.C. “B” 4 4 0 4 0 4 4 E  E  E  E

14 C.F. LLORET “A” 4 4 1 1 2 5 8 P  E  P  G

15 MONTCADA, C.D. “A” 3 3 1 0 2 2 4 P  P  G

16 BANYOLES, C.E. “A” 3 4 1 0 3 2 8 G  P  P  P  

17 TECNOFUTBOL, C.F. “A” 1 4 0 1 3 2 8 P  P  P  E

18 GRAMANET MILAN, U.D.A.T “A” 0 3 0 0 3 3 8 P  P  P

Sabies que...?

El fundador del Banyoles era oficial de telègraf



La Unió Esportiva Vic es va fundar l’any 1943 per 

la fusió del Vic Football Club (nascut l’octubre de 

1922) i l’Esbarjo Marià Ausà (nascut el 1913). Al 

final de la temporada 2009-2010 es va fusionar 

amb la Unió Esportiva Aiguafreda i va aconseguir 

pujar a Primera Catalana, aprofitant la seva plaça.

Històricament, el Vic ha militat 24 temporades a 

la Tercera Divisió i la present serà l’onzena cam-

panya que disputarà a la Primera Catalana, la se-

gona consecutiva després de perdre la categoria 

en l’exercici 2012-2013. L’any passat va dibuixar 

una excel·lent trajectòria, quedant en la quarta 

posició amb 56 punts, malgrat tot massa lluny 

de les posicions d’ascens. En les poques jornades 

que es porten disputades fins ara, s’ha mostrat 

com una formació irregular. De fet, ja ha conegut 

totes les cares d’aquest esport: la victòria, l’empat 

i la derrota. Duu 5 punts a la classificació després 

de derrotar el Manresa (2-3), empatar contra 

el Lloret i el Girona B (1-1, en els dos enfronta-

ments) i perdre contra el Granollers (1-0).

Patrocinat per:

Unió Esportiva Vic

Fundat el 1913

Estadi Municipal de Vic

Entrenador: Dani Juvany

President: Jacint Codina

Equipament: Samarreta blanc i vermella, pantaló 
blanc i mitjons vermells

L’il·lustrador: Mordillo.

Informacions 
d’actualitat

Diumenge 5 d’octubre
a les 5 de la tarda

CLUB ESPORTIU BANYOLES

UNIÓ ESPORTIVA VIC

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó


