Àlbum de fotos

Aleví a 1ª Divisió. Temporada 2011-2012

Drets: Rafel Brusi (delegat), Pau Resta,Pau Brusi, Martí Costey, Josep Giró (entrenador), Antoni Pasqual, Sergi Resta, Gerard Davesa, Lluís Resta
(segon entrenador). Ajupits: Joel Cano, Antoni Pagès, Martí Parnau, Daniel Resta, Marc Vila.
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El Club de Futbol Base L’Empordanet sorgí d’una primera
trobada entre Josep Baus (Albons), David Blanco (Viladamat) i Jaume Hugas (Bellcaire) el dia 25 d’agost de 1998.
En aquell moment Baus feia d’entrenador a Tercera Regional de l’equip d’Albons i estava esgotat pel fet que li tocava
fer totes les feines del club, sense gaire ajudes; David Blanco, recent president del Viladamat, tenia ganes de fer alguna cosa amb el futbol base, i Jaume Hugas, responsable
del CF Bellcaire, fou el qui va donar l’empenta i la primera
idea del que es podria aconseguir si s’unien i creaven una
bona estructura al voltant del que seria un nou club. Fou així
que a Baus se li acudí una idea: crear un equip de futbol
base, i li trobà un nom escaient: Empordanet.
Així, doncs, entre tots tres van constatar que calia una
unió dels pobles de la zona (que cada vegada tenien
menys nombre de mainada) per a poder afrontar i superar
els canvis que es presentaven en la nova filosofia d’organitzar el futbol base. Aquests canvis eren necessaris, perquè
la pràctica del futbol havia fet un gir radical: ja no es podia
jugar sense entrenar-se gaire i s’havia de tenir una estructura que no depengués d’una sola persona.

Colors i escut
Van triar aquests colors perquè el blau representa Bellcaire,
el groc Albons, i el grana Viladamat. Pel que fa a l’escut,
l’espiga representa la llavor de l’entitat, la joventut, simbolitza els joves futbolistes. Els colors signifiquen el mateix que
els equipaments: la pilota de futbol perquè és un equip
de futbol i la senyera perquè és un equip de futbol català.
L’Empordanet, doncs, ajuda a trencar possibles fronteres
entre els pobles, els vincula tots, els uneix tots; però, sobretot, aporta valors elementals a tots els nens en formació:
esportivitat, amistat, respecte, compromís, solidaritat...

Camps
Durant les dues primeres temporades, L’Empordanet jugava als camps d’Albons, Bellcaire i Viladamat; però el tercer
any, l’agost del 2001, l’Ajuntament de Viladamat convidà
l’Empordanet a no jugar al camp del Viladamat, cosa que
va provocar una crisi a l’entitat. Per superar-la, a Baus se

Àlbum de fotos

Aleví B 2ª Divisió. Temporada 2011-2012

A dalt: Narcís Garangou (delegat), Lluís Felip (segon entrenador), Guillem Garangou, Dani Jawo, Pere Alemany, Mateu Caballé, Josep Peiris (entrenador),
Marc Felip. A baix: Pol González, Marc Sais, Ricard Frigola, Gerard Ferrer.

La majoria dels jugadors de les primeres fornades de L’Empordanet, a hores d’ara, juguen als primers equips dels
clubs del nostre entorn. L’entitat els deixa escollir el futur
lliurement, segons les ofertes que tenen, però la majoria
acaben vinculant-se als llocs on han crescut i s’han format.
Amb unes escoles de futbol tan potents i tan a prop com
les de Torroella o l’Escala, si no fos per L’Empordanet seria
molt difícil que en els nostres petits pobles hi hagués tanta
quantitat de joves practicant el futbol i formant-se per integrar-se el dia de demà als clubs de casa. La filosofia de
l’Empordanet és que en el futbol formatiu han de jugar tots
els nens, que cap no s’ha de sentir exclòs del grup i que
tots els pobles que afavoreixen el club han de poder parti-

Projectes
Els èxits assolits per l’entitat (un equip juvenil a Primera Divisió Provincial i el Campionat d’Alevins de Primera Divisió
2011-2012) són un estímul per als responsables de l’entitat, però les decisions sobre el seu futur s’han de sospesar, i molt, per a assegurar que les iniciatives vagin pel bon
camí. Pel que fa a la nostra vila, la relació amb el CF Verges
ha estat sòlida des del començament, i la voluntat d’incrementar-la ha portat a especular sobre la integració de la
seva estructura a la de L’Empordanet. Això comportaria un
canvi d’objectius substancial que, ara com ara, una entitat
centrada en la formació de jugadors no pot assumir. La
voluntat de la Junta i dels col·laboradors és que tothom es
trobi còmode i identificat amb el projecte, i, si cal continuar
creixent, que sigui com a conseqüència natural dels fets i
de la voluntat de tothom.
MARÇAL AIGUABELLA I JOSEP BAUS
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Futbol i societat

cipar de les seves activitats. L’Empordanet, com l’escola i
l’institut, han passat a ser institucions fonamentals perquè
els joves dels nostres pobles creixin i es formin amb afecció
i vinculació als llocs que els han vist néixer, i els resultats
ja es comencen a veure i es veuran molt més en el futur
immediat.
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li acudí d’incorporar-hi Verges, i d’aquesta manera, durant
la temporada 2001-2002, els equips jugaren en quatre
camps: Verges, Viladamat, Bellcaire i Albons, –finalment
Viladamat deixà el camp una temporada més–. Aquesta
incorporació fou molt important, perquè Verges és el poble
més gran dels voltants i l‘entitat va créixer molt. Durant la
temporada 2008-2009, Jafre demanà d’incorporar-se també a L’Empordanet, i d’aquesta manera, i fins avui, L’Empordanet ha repartit els seus deu equips entre els camps
de Verges, Albons, Bellcaire i Jafre.
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Àlbum de fotos

Juvenil. Temporada 2009-2010. Ascens a 1ª Divisió
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Drets (dreta a esquerra): Ismail, , Marc Foix, Gerard López, Eduard Quer, Genís Negre, Martí Solés, Pitu Villacampa, Joan Rodríguez, David Urtós, Marc Falgàs,
Marçal Aiguavella, Abel Bosch, Oliver, Narcís Torrent, Nesto Sabater (entrenador), Àlex Fernández (2n entrenador), Raúl Requena (Delegat). A baix (dreta a
esquerra): Jaume Font, Quim Oller, Pol Tous, Xavier Davesa, David Garcia, Dani Chavez, Arnau Terradellas, Modlamyn Boye, Oriol Torramilans, Krasimir Vasilev
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Prebenjamí. Temporada 2007-2008

A dalt: Jordi Cullell (delegat), Jordi Pi, Guillem Garangou, Josep Peiris (entrenador), Cristina Pujol, Aleix García, Dani Jawo, Joan Maspoch (entrenador) Marc Felip.
A Baix: Ernest Mixac, Ricard Frigola, Marc Sais, Lluís Cullell, Gerard Ferrer, Jordina Frigola, Martin

