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electrònic. Els que no desitgin seguir 

rebent aquest butlletí ens ho poden 

indicar a: 

area.social.atb@gmail.com 

Bon Any 2010. 

No podem començar aquest butlletí sense desitjar-vos a tots vosaltres, un bon any 2010. 
Aquest butlletí número 4 ha arribat a les vostres mans amb un cert retràs degut a les Festes de 
Nadal i a la quantitat d’actes que ha duit a terme tant el club com la fundació. Hem volgut 
ajornar la sortida del quart butlletí per poder incloure la major quantitat d’actes com 
igualment un munt d’imatges que mostren tota aquesta activitat del mes de desembre i 
principi de gener.  

Deixam enrere l’any 2009 que va significar el retorn a tercera i l’inici d’un projecte 
engrescador pel nostre club. Esperem que aquest 2010 sigui un any ple d’alegries per tota la 
família balearica. 

La redacció 
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No tot és futbol... 

 

Visita a l’Hospital de Son Llatzer (Palma). 
16/12/2009 

EL C.E. ATLÈTIC BALEARS REPARTEIX ALEGRIA 

ENTRE ELS INFANTS DE SON LLÀTZER. 

 

Dimarts vespre en Miquel Vadell arribà a l’estadi carregat de pelutxos del seu 

propi negoci , que posà a disposició de l’Àrea Social de forma totalment 

desinteressada .  

Per la seva banda i gràcies al sorteig fet setmanes abans en Toni Lliteras 

havia fet fer unes gorres de color blau amb les lletres : Atlètic Balears . 

L’esperaven el gerent adjunt Marc Julià , que s’encarregà de fer els carnets 

per als nins , en Lluc Martorell i en Miquel Pou . 

Gràcies a la col·laboració esplèndida de na Cristina que ens ajudà a fer el 

paquets tot quedà llest per la visita del dia següent .  

Fórem també testimonis de la feinada que duen a bon port tant na Cristina 

com na Mª Angeles preparant els obsequis per els nins del futbol base . 

E.P.E. 
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Aquí veim na Cristina i en Miquel Vadell empaquetant els regals. 

 

Na MªAngeles, na Maria, en Miquel Alemany i na Cristina. 
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La crònica a Son Llàtzer per Miquel Vadell. 

 

La idea va sorgir de l' iniciativa i de les ganes de fer coses de la gent de l'Àrea 

Social del Club fa ja uns mesos i, dit i fet, ens posarem a fer feina, primer 

contactant amb la Cap de Comunicació de l’hospital Joana Mas que es va 

posar des del primer moment a la nostra disposició per ajudar-nos amb el que 

calgués i a la que, personalment, vull agrair la seva col·laboració. Després 

d'algunes converses telefòniques acordarem finalment que la visita es duria a 

terme el dimecres 16 de desembre. Ja teníem data, ara ens faltaven els 

regals pels nins. A través del sorteig d’una camiseta de l’equip signada per 

tots els integrants de la primera plantilla, aconseguirem els doblers necessaris 

per encomanar unes gorres blanc i blaves amb l' inscripció Atlètic Balears que 

eren un bon començament, però no n’hi havia prou, els nins hospitalitzats es 

mereixien qualque cosa més. Parlarem després amb el President Fernando 

Crespí que, per suposat estava al corrent de tot el que anàvem preparant, per 

tal que ens autoritzés a imprimir uns carnets de socis per tots els infants que 

aniríem a visitar. La seva resposta va esser inequívoca, “el que faci falta” ens 

va dir. Doncs així teníem gorres i carnets però, i si trobéssim qualcú que ens 

proporciones qualque cosa més?. No va esser molt difícil, un dels membres 

de l'Àrea Social ens va dir que podia aconseguir uns pelutxos que agradarien 

molt als nins i d’aquesta manera ja ho teníem tot. El dimarts 15, als vestidors 

del primer equip, va tenir lloc una conversa entre el President, l’entrenador 

Angel Pedraza i jo mateix per tal de tancar definitivament el tema de l’hora a 

la que ens havíem de veure i acordarem que ens trobaríem al dia següent al 

mateix Estadi a les 11 del matí per partir tots junts cap a Son Llàtzer. 

L’acollida de la plantilla i de l’entrenador a la nostra iniciativa va esser 

exemplar, es comprometeren a venir la totalitat dels jugadors excepte alguns 

que, per motius laborals, tenien més que disculpada la seva absència. Des 
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d'aquí vull donar-los les gràcies a tots per la seva generositat. Dimecres 16, 

havia arribat el dia i ens presentarem a les 11,30 hrs. al vestíbul de l’hospital a 

on ens estaven esperant tant el nostre President com Joana Mas a mes de 

Patricia Castañeda, coordinadora d’infermeria pediàtrica i Maria Cano, 

directora d’infermeria que ens varen acompanyar durant tota la visita. La part 

mes emotiva de tot això acabava de començar, la vintena de nins que reberen 

els obsequis de l’Atlètic Balears no oblidaran la nostra visita durant molt 

temps. Les cares dels infants quan veien entrar a les diferents habitacions als 

nostres jugadors carregats amb paquets de regals per ells no acabaven de 

creure-ho com tampoc se’n podien avenir els pares i familiars que 

acompanyaven els nins. En definitiva, varen esser uns moments molt 

emocionants per tots i que podrem reviure a través de les fotografies que 

immortalitzaren l’acte. M’agradaria també fer una menció especial al 

periodista de Ultima Hora Pedro Prieto que, malgrat la seva atapida agenda, 

va tenir una estona per compartir aquesta experiència amb tots nosaltres, així 

com al fotògraf de premsa Toni Moyà al qual l’hi devem les millors fotos de 

tan inoblidable dia. La visita va finalitzar amb una foto de família dels 

jugadors, tècnics i personal de l’hospital tots plegats rere el mostrador de l' 

unitat de pediatria. Cal dir també que hi va haver regals per totes les 

infermeres que, tan amablement, ens acompanyaren en tot moment. I així, al 

voltant de les 12,30 hrs., varem sortir de Son Llàtzer amb la sensació de 

haver fet una bona feina, d’haver fet un poquet més feliços a uns nins que ho 

estan passant malament i de haver ajudat al nostre Club a ser un poquet més 

gran, si cal… 
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El president i el míster parlant amb el periodista i gran seguidor del nostre 
equip, Pedro Prieto 

   

Podem veure a tota la plantilla amb l’entrenador i el president 

 

Arnau, Rafael, Daniel i Lawal amb una nina de l’hospital. 
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Daniel, el president, i Rafael amb els infants i els peluixos. 

   

Peter amb un nin en braços (esq) i la plantilla amb els regals i els nins. 

    

Diversos jugadors de l’Atlètic Balears a l’hospital de Son Llàtzer 
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Comentaris sobre la visita a Son Llàtzer (futbolbalear.es): 

 After escribió el 16 de Diciembre de 2009, a las 22:31  

No soy balearico, pero tengo que felicitar al club por estas 
iniciativas que francamente estan haciendo que este club de 
cada vez se le tenga mas simpatia aun siendo de tercera. 
Enhorabuena 

 Mireia escribió el 17 de Diciembre de 2009, a las 1:45  

Yo también los felicito y tal y cual.. Pero vamos a ver, qué ilusión 
les hará a los niños ver a jugadores de 3era división? Ya de 
paso que vayan también los del Collerense! 

 Baleàric escribió el 17 de Diciembre de 2009, a las 3:41  

No tenc paraules per agraïr lo que heu fet per aquests nins, 
doncs una alegria, un somriure, també pot salvar vides i curar a 
la gent. 

Estic orgullós de ser balearico…a tercera, a regional, a segona 
b, i on sigui.  

Gràcies per ser una petita part de sa meva vida!!! 

 Balearico escribió el 17 de Diciembre de 2009, a las 8:50  

Creo que no importa ni el equipo ni la categoria si no que lo mas 
importante es el detalle, hay que recordar que hace 2 semanas 
tambien hicieron un homenaje a los de la fundacion Nazaret, 
Solo puedo decir que me siento orgulloso de pertenecer a este 
modesto club, GRACIAS y a Mireia decirle que tampoco estaria 
mal que fuera el collerense o el Independiente, repito lo 
importante es el detalle no el equipo ni la categoria, no te olvides 
que son Infans Petits. 
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 Miquelburot escribió el 17 de Diciembre de 2009, a las 8:56  

Estimada Mireia, sincerament creus que hauriem de tenir en 
compte si als nins els farà il·lusió veure uns jugadors de 3ª?, no 
creus que el que realment els posa contents es tenir un regals 
que no esperaven quan ho estàn passant tant malament 
ingressats a un hospital en comptes de estar a casa seva 
gaudint d’aquestes festes?. Tant de bò el Collerense i tots els 
altres clubs de 1ª, 2ª, 3ª o regional fessin coses parescudes per 
tal de fer als nins la seva estància a l’hospital un poquet mes 
agradable. PD.: desconeig si la U.E. Collera ha duit a terma 
alguna iniciativa solidaria enguany, he anomenat aquest club 
com a exemple perque així ho havia fet na Mireia. 
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La penya “el Puñito” celebra el tradicional  

sopar de Nadal 

 

El passat divendres 16 de desembre, al Restaurant “Ca’n Maties i Miquel” es 

va cel.lebrar  un brillant sopar organitzat per la penya baleàrica “El Puñito”. La 

multitud de comensals varen gaudir d’una entranyable reunió en que el centre 

d’atenció fou, al marge del bon menjar que sempre es gaudeix en aquest mític 

establiment, els desitjos d’un futur ple de salut i felicitat per a tots els 

aficionats del nostre Club, en forma de resultats i de fer efectius els somnis de 

l’ascens de categoria en l’any pròxim. Tant de bo es cumpleixin aquests bons 

desitjos provinents d’una de les penyes més actives del nostre estimat Atlètic 

Balears i que en properes reunions poguem gaudir del mateix ambient cordial 

i saludable, i que poguem alçar novament les copes de cava per brindar amb 

tota la nostra il.lusió i esportivitat. Bones Festes!. 

Daniel Riera. 

   

El artell anunciant el sopar de Nadal i un munt de balearicos a “Can Maties i 

Miquel”. 
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Pepe Fernández amb Mexicali 

 
Marc Julià (gerent adjunt), Plamen (entrenador de porters), Jeroni Tegla (2n 

entrenador) i Miquel Garau (delegat) en representació del club. 

 

A continuació diverses imatges de l’acte: 
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Molts d’anys i bon any per tothom!! 
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La vinyeta den Bibi 
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La Carrossa dels “Reis d’Orient” 

Així vam anunciar la carrossa als mitjans de 

comunicació: 

 

El CE Atlètic Balears i la seva fundació, compromesos sempre amb els més 

petits, té el plaer de participar per primera vegada a la Cavalcada dels 

Reis 2010, que es celebrarà avui 5 de gener a la Ciutat de Palma a partir 

de les 18:00. 

 

Amb l’objectiu d’ajudar a mantenir viva la il·lusió dels Reis d’Orient 
entre els infants, volem transmitir-los el nostre missatge i fer de 
l’esport una eina important a les seves vides. 
 

Tot esperant fer feliç a més d’un, al llarg de tot el recorregut es 

regalaran: caramel·los, pilotes, peluixos i altres regals. 

Que la tradició dels Reis d’Orient continuï per sempre!! 
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I aquí teniu les imatges... 
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Nota de premsa posterior: 

 

El Atco. Baleares consiguió llegar a los sentimientos de niños y mayores que 

estuvieron presenciando el recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos. El 

comentario general ha sido que la CARROZA blanquiazul por su originalidad 

y su mensaje que no era otro que el de hacer entender a los chavales que el 

deporte debe ser un modo de vida, fue la más aplaudida y festejada por todos 

los niños y mayores que a pesar de las inclemencias meteorológicas, 

acudieron al centro de Palma para contemplar la llegada de SS.MM los Reyes 

de Oriente. 

 

Muchísimas han sido las felicitaciones que ha recibido el club por esta 

iniciativa de la Fundación del Atco. Baleares y en especial el Área Social que 

han sido los artífices que la han llevada a cabo. 
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Torrada de Nadal del 1er equip 

El passat dimarts 22 de desembre a la zona del futbol base de l’Estadi Balear, 

es va celebrar una torrada per celebrar el Nadal. A la mateixa, hi estigueren 

tots els membres del primer equip, el cos tècnic i amb la presencia de Pau 

Albertí que venia a passar les festes a Mallorca, un bon grup de directius i 

diversos col·laboradors del club.  

A continuació diverses imatges de la torrada: 

 

En Toni Salas i el seu fill, Tomeu Salas 

    

Gori Matamalas, Toni Garau i Tomeu Salas (esq) i Toni Ordinas 
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Peter, amb Carlos Paniza, Esteban i Mingo (esq) i Angel Pedraza, amb el president i 

Jaume Vidal (d) 

    

Pepe Fernández, de la Penya Atlètica (esq) i Peter, Rafael, Bio i Daniel (d) 

    

Al·lots del futbol base a la torrada (esq) i Esteban, Edu, Mingo i Pau (d) 
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Daniel, Lawal, Bio i Rafeal (esq) i Rafeal i Peter torrant (d) 

      

Fernando Miró i Pere Mascaró (esq) i Toni Lliteras i Sion Rotger (d) 

     

Marc Julià, Pepe Gómez i Rafa Moragues (esq) i Lluc Martorell amb Miquel Pou (d) 
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Cristina Mas (esq) i Pau Albertí amb el president Fernando Crespí (d) 

 

    

Lluc Martorell, Pere Mascaró, Pau Albertí, Sion Rotger, Toni Lliteras i Marc Julià (esq) i  

Bazán, Linares, Edu, Pepe, Mingo, Nacho, Llistó i Plamen (d) 
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Els partits del primer equip... 

Per manca d’espai en aquest butlletí no trobareu les cròniques com 

altres vegades ni tantes fotos, ja que hem prioritzat en els aspectes 

més socials del club. Igualment, en aquest número no podem incloure 

la informació de l’equip juvenil ni d’altres del futbol base. 

 

Crònica 3ª Div: Montuiri 0-0 At. Balears 
Jornada 15, Dissabte 12/12/2009 - 16:00 h 

0  - 0  

Camp: Montuiri  

 

 

El trío arbitral con los capitanes del partido 

 

 

http://www.futbolbalear.es/equipos/montuiri/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2009/12/200912120003.jpg
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MONTUIRI: Josemi, Mateo, Salinas, Barto, Paco Pérez (Campins), 
Emilio, Rojals (Marcos), Edi, Bernat (Ivo), Simón y Bigas.  

AT. BALEARES: Linares, Bio, Oscar Navarro, Ibok, Esteban, Ernesto, 
LListó, Lawal, Edu, Peter y Rafeal.  

Arbitro: Santiago Varón Aceitón, regular, ayudado por Fernández 
Ballesta y Domínguez Mayol.  

Tarjetas: Amarillas a Rojals, Mateo y Josemi por parte del Montuiri, y 
por paret del At. Baleares, amarillas a Rafeal, Edu, Peter y Ernesto.  

Comentario: Muy buena entrada en Es Revolt para presenciar la visita 
del líder a Montuïri, en donde hubo un justo reparto de puntos.  

Comenzó el encuentro con posesión de balón por parte de los locales, 
ya que en los primeros minutos, el Baleares pareció salir a tantear a su 
rival, esperándolos en medio campo.  

Ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones de gol claras durante 
la primera parte, si bien fue el Montuïri el que parecía llevar la iniciativa 
del partido con buenas llegadas por ambas bandas, aunque sin llegar a 
ser finalizadas.  

El juego duro estuvo presente durante todo el encuentro, algo que el 
colegiado no supo controlar.  

Ya en la segunda mitad, el Baleares pareció salir al ataque y dominó 
durante los primeros quince minutos, aunque las ocasiones de gol de 
las que dispuso se limitaron a disparos desde fuera del área, en los que 
el meta local Josemi sólo tuvo que intervenir en uno enviando el balón 
a córner.  

El Montuïri por su parte, reaccionó con los cambios realizados y 
consiguió inquietar a los visitantes con las internadas por banda de 
Campins y Marcos, aunque no llegó a incomodar demasiado al 
guardameta visitante.  
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Los instantes finales del encuentro fueron de bastante dureza, 
produciéndose alguna tangana, aunque la cosa no llegó a mayores, ya 
que tras el pitido final los jugadores de ambos equipos se estrecharon 
la mano en el centro del campo y saludaron a los aficionados de ambos 
conjuntos.  

ERT para Fútbol Balear.  

 

    

L’onze inicial de l’At. Balears (esq) i un momento del partit (d) 

 

Revolta animant l’Atlètic Balears 
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Angel Pedraza donant instruccions 

    

Diverses imatges del partit a Montuïri 

Fotos Pepsila 
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Desplaçament a Montuïri per Toni Lliteras 

 

(12/12/09) 
 
N’hi havia que deien que tenien un “mal palpito”, que seria complicat 
treure res positiu d’un camp tradicionalment gens fàcil com “Es Revolt” 
de Montuïri. Recordem que ja en pretemporada es va empatar. La 
dinàmica de joc i els darrers resultats en certa manera justificaven 
aquesta sensació: dues derrotes en copa contra l’Sporting i un empat a 
casa contra l’Alcúdia amb un joc més be fluix. 
 
Aquesta vegada no es varen fer preparatius, no hi havia possibilitat de 
tren, tampoc jugàvem a cap barriada de ciutat, però arribat el dissabte, 
quin plà millor que anar a fer un pamboli a S’Hostal de Montuïri i seguir 
les evolucions del nostre estimat Gloriós en directe? 
 
L’ambient era festiu al Municipal. Els locals havien preparat una jornada 
amb diferents actes i el Bar bullia de gent amb ganes de bauxa. El cel 
era plè de núvols però tot i així, com de costum, un gran nombre se 
seguidors blanc-i-blaus es van donar cita al municipal de Montuïri. Una 
vegada més, l’Atlètic no caminaria sòl: Membres de Revolta, Penya 
Veracruz, Penya El Puñito, tots ells presents però sense pancarta 
(desplaçament no oficial? peresa? – Hi ha res més joiós que veure els 
camps plens de les nostres banderes i pancartes? ) i la legió 
d’incondicionals que segueixen l’equip normalment. 
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La primera part va ser bastant fluixa, recordant a la primera part contra 
l’Alcúdia a casa. Els seguidors bastant decepcionats i confirmant que 
l’equip no està en el seu millor moment. 
 
Una petita trifulca es va montar darrera una de les porteries al descans, 
i és que n’hi ha que per una vegada que reben gent al seu camp han 
de montar l’espectacle. 
 
A la segona part, l’equip va millorar, però no per titrar cohets. Per a les 
evolucions del partit, millor adreçar-se a alguna crònica d’algú més 
entès. 
 
Resultat final d’empat a 0 gols i la sensació de que s’ha de millorar molt 
perquè jugant així serà impossible treure res a una eliminatòria 
d’ascens. La gent va començar la tornada sense tenir-ho molt clar, tots 
argumentant com ho solucionarien: Uns durien un davanet goletjador, 
altres reclamàven un organitzador al centre del camp i algú que fes la 
darrera passada. N’hi havia que reclamàven un extrem per l’esquerra i 
així, infinitat d’opinions. Haurem de veure como ho soluciona Ángel 
Pedraza, de moment amb el que té. 

 

La contra crònica: 

“Mai caminaràs sol” , aquesta cançó resumeix a la perfecció l’afició del 
nostre club .  

Sortirem de casa el meu pare i jo una hora abans del partit . Per 
endavant 30 km de carreteres estretes i revolts . Vaig pensar ...aquells 
atlètics d’un temps , d’un país que anaven amb un  600 a veure jugar 
l’equip a Santa Margalida , Muro ... 

A mum pare no li agrada anar de copilot i manco que passi dels 90 per 
hora , aixines que arribarem quasi be a les quatre en punt . 

Ja  camí del camp , me semblava estar a l’entrada del nostre estadi . 
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A Montuiri , més de la meitat de tots els espectadors eren atlètics , des 
de el president Fernando Crespí , passant per els vicepresidents 
Bartomeu Salas molt ben acompanyat per la seva dona i el seu pare i 
en Lluc Martorell . Directius com Fernando Miró , .....inútil publicitat ( 
mai record el seu nom ) i una nodrida representació de les penyes : 
Puñito , CCCP , REVOLTA , Veracruz  , no es cansaren d’animar a 
l’equip durant tot el partit . En Miquel Alemany “ Homo Balearicus Sum “ 
, en Bernat , en José i en Xim , en Pau i en Juan de REVOLTA , en “ 
Miotragus” i en “Josean “ 

Molta gent a tribuna : jugadors lesionats com Bazan  o Arnau , 
aficionats de tota la vida i novells i el senyor Bartomeu Cursach , 
acompanyat per la seva ma dreta “Chicho” Soler . 

Membres de la nova penya Mecanic 1904 també anaren a camp del 
Revolt . 

L’afició de l’Atlètic un cop més hagué se sofrir un ambient hostil des de 
el 1º minut. 

Uns tambores que intentaren agredir als aficionats de REVOLTA ( 
reconegueren que havien cobrat 300 € per fer renou i ofegar els càntics 
dels nostres  ) i un aficionat??? del Montuiri que insultà a nen  Mexicali 
,agafà de males maneres al seu net de 7 anys ( aturat in situ per un 
membre de la nova penya Mecànic 1904 ) foren alguns exemples . 

En positiu , la reaparició d’Ibok  després de superar la llarga lesió que 
es fer al mundial . 

E.P.E 
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Crònica 3ª Div: At. Balears 6-0 Alaior 
Jornada 16, Diumenge 20/12/2009 - 12:00 h 

6  -    0  

Camp: Estadi Balear  

  

 
Atlètic Balears (6): Linares; Bio, Ibok, Esteban (Azcona, m.58), Óscar; 
Ernesto, Rafeal, Lawal, Llistó; Peter (Daniel, m.66), Edu (Fran, m.74). 
 
Alaior (0): Toni; Pera, Tomé, Calzada, Tudurí; Ignasi (Tiago,m.61), 
Melià, Villalonga, David; Dani (Óscar, m.73), Juanlu. 
 
Àrbitre: Sr. Flaquer Rey. Bona actuació. Partit sense complicació. 
Tarjeta groga a Tudurí (m.78). 
 
Incidències: Devers 500 espectadors, en un matí molt fred. 
 
Gols: 
1-0.m.5. Perd la pilota l’Alaior al mig camp, canvi de joc Esquerra-dreta 
cap en Rafeal que guanya l’acció al lateral esquerre i penja al segon 
pal perquè n’Edu remati de dalt abaix amb el cap, fent un gran gol. 
2-0. m.18. Passada en profunditat cap a n’Edu, desplaçat a banda 
Esquerra, aquest centra al punt de penal i Peter, a plaer, fa el segon. 
3-0.m.30. Córner a l’esquerra de l’atac. Llistó en curt sobre Lawal, que 
bascula cap a la frontal i xuta amb l’ànima. L’esfèrica toca a una cama 
visitat i fa inútil l’estirada del porter Toni. 
Amb aquest resultat s’arribà al descans. 
 
Segona part: 
4-0. m.52: Estéban penja sobre la frontal, cap en Peter que per cos es 
desfà a la mitja volta del defensor i mata amb l’esquerra per baix. 
5-0.m.59. Contraatac local, Llistó cap a l’esquerra a la divisòria per a 
n’Óscar, que aprofita passadís, i de fort xut bat un no molt encertat 
porter visitant. 

C:/equipos/alaior/
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6-0.m.78. Entrada per darrera de’n Tudurí sobre en Rafeal. És un 
córner en curt a la dreta de l’atac blanc-i-blau. Llança Llistó en curt 
sobre n’Ernesto que arriba a línea de fons, penja i Azcona, de cap, bat 
Toni per sisena i última vegada en aquesta matinal de futbol a l’Estadi 
Balear. 
 
Com un cicló va començar el partit l’Atlètic Balears. L’ empenta de 
l’equip local, i un conjunt visitant que no es va saber tancar bé, sumat a 
la seva noblesa (tant de bò tots els equips fóren així, en aquest 
aspecte), va fer la resta. Són, sense dubte, dues lligues diferents. Però 
també és cert que els de n’Àngel Pedraza varen desplegat un joc ràpid, 
eficàs, precís i voluntariós. I això és d’agraïr dins una categoría 
abonada en massa ocasions a la mediocritat. 
 
Destaca per damunt la resta (encara que aquesta no desmereix gens) 
el ràpid Rafeal, que ha fet sortir de pollaguera el seu marcador, Tudurí, 
que no l’ha pogut aturar en tot el matí. 
 
L’afició gaudirà, sense dubte, d’un Nadal ple d’optimisme. 
 
 

 

Daniel Riera. 
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La contra crònica 

 
A les 9 del matí el 2n entrenador de l'equip en Jeroni Tegla  es trobà 
amb una imatge insòlita, el camp estava totalment blanc degut a la 
gelada.  
 
Fred, molt de fred a l'Estadi i ha més la retransmissió de ibarralot ha fet 
que molts atlètics és quedassin a casa.  
Així i tot unes 550 persones, més repartides que mai, tribuna, gols i 
lateral.  
 
Manolo Arias "Mexicali", poc abans de començar el partit ha tengut de 
ser evacuat en ambulància per un còlic nefrític, des d'aquí desitja’m la 
seva ràpida recuperació.  
 
Un cop més la penya REVOLTA, ha mostrar el seu sentit de l’ humor: Al 
pas den Lluc Martorell, crits de Lucki, Lucki president ¡¡¡. Cada gol den 
Peter va ser celebart amb la consigna de "Peter Bumallé".  
 
6 gols, per encalentir l'ambient. Com els sis títols del Barça.  
Recordeu que l'any passat guanyarem a l'equip on jugaven Pedrito i 
Jefren per 3-2 i també marcà el jugador canari, peró aquesta vegada el 
Barça caigué en un gran partit dels nostres.  
 
Impressionat en Vicenç, vestit com un autèntic dandi i passejant el seu 
estil per la graderia. Com impressionat les belleses com la al·lota del 
jugador juvenil Peke i les dues perles del nostre president enlluernant 
tot el gol nord.  
Quina feinada ha tengut en Toni Busquets ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  
Tenim killer: Peter “Bumalle”.  
 

E.P.E 
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Crónica 3ª Div: Ferreries 3-1 At. Baleares 
Jornada 17, Diumenge 27/12/2009 - 16:30 h 

3 – 1  

Camp: Sant Bartomeu (Ferreries) 

 

 

El Ferreries consigue una importante victoria contra el At. Baleares 

Alineaciones:  

Ferreries: Mingo, Adan, Enrich, Conejo, Esteban, Melia, David 
Pons(Cousin), Juli, Robert(Alcina), Castro(Hector) y Segui.  

At. Baleares: Linares, Bio, Eder(Daniel), Esteban, Oscar, Lawal, 
Rafeal, Nacho Azcona(Fran), Llistó, Peter y Edu. 

Goles: 0-1 min.3 Edu, 1-1 min.38 Robert, 2-1 min.50 Melia de Penalti, 
3-1 min.90 Hector. 

Colegiado: Juan José Ferrer Perelló ayudado por Pino y Caules. 
Correcta actuación. 

http://www.futbolbalear.es/equipos/ferreries/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2009/12/Ferreries22.JPG
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Tarjetas: Amarillas Melia, Hector y David Pons además expulsó al 
entrenador del Ferreries Antonio Asensio. 

Comentario: 

El At. Baleares salió a por el partido desde el inicio y se encontró con 
un gol en el minuto 3 de juego, que convirtió su goleador Edu, lejos de 
amilanarse el Ferreries se fue a por el empate a base de garra y mucha 
actitud de su plantilla, lo consiguieron en el minuto 38 antes de irse a 
las casetas en el intermedio. 

En la segunda parte el Baleares salió de nuevo a por el partido y se 
encontró con un Ferreries que no queria perder y con buena actitud 
defensiva aguanto bien las embestidas de los Balearicos, el Ferreries 
se encontró con un gol a los cinco minutos de la reanudación de 
penalti, lo que le ponía el partido de cara, los de Asensio se 
defendieron como gato panza arriba y con la firme intención de cerrar 
el año con una victoria sonada frente al líder, cuando se cumplía el 
tiempo reglamentario Hector consigue el gol que cerraría la cuenta y el 
partido, con una victoria local bien trabajada y von una actitud de sus 
jugadores envidiable. 

Minu para Fútbol Balear. 
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Crónica 3ª Div: At. Baleares 0-0 Llosetense 
Jornada 18, Diumenge 03/01/2010 - 12:00 h 

 

0 – 0  
 

Camp: Estadi Balear 

ALINEACIONS: 

AT. BALEARS (0): Linares; Bio, Ibok, Esteban, Óscar; Ernesto, Lawal, 

Azcona, Llistó (m.75, Fran); Rafeal, Peter. 

 

LLOSETENSE (0): Ricardo; Reina, Capó, José Luis (m.14, Jose 

Carlos), Andreu; Joel, Ramiro, Nico (m.64, Calderón), Juanmi; Toni 

Coll, Gual (m.74, Ripoll). 

 

ÀRBITRE:  Albiol González; axiliat per Rigo Sastre i Luis de Oleza. 

Incorrecte. Pemeté excessives aturades de joc i pèrdues de temps, 

amb certa impunitat. Es menjà un clar penal a l’àrea visitant sobre 

Azcona per sempenta quan anava a rematar, un desequilibri suau però 

suficientment punible. T.G.: Ernesto (m.38), Azcona (m.66), Bio (m.89); 

Gual (m.49), Nico (m.57), Calderón (m.90) 

 

INCIDÈNCIES: Uns 800 espectadors a un matí de bonança 

climatològica. Cap incident destacable, llevat de les protestes dels 

seguidors locals davant un arbitrage passiu. 

 

http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/equipos/llosetense/
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El partit ha tengut dues fases absolutament antagòniques. Una primera 

part tirada a les escombreries, poca movilitat, poca intensitat i un 

llosetenc bastant avançat, amb qualque arribada a l’àrea local. A la 

segona, en canvi, els locals es podien haver emportat els tres punts 

amb claretat, però un rival tirat enrera, el poc encert en la darrera 

pasada i inclús el pal ho han evitat. I és que l’Atlètic Balears té un 

potencial indubtable, però el mig camp és una olla de grills. Gent que 

corre i s’esforça molt ha de veure com altres jugadors caminen 

impunement, gent amb clase però sense sacrifici . Supòs que això fa 

que d’altres es cansin de sacrificar-se, i tot plegat duu a una mancança 

d’armonia. Tant la defensa –molt sòbria, com sempre-, com  Peter,  tot 

sol en punta ,no són suficients per doblegar a l’adversari. És evident la 

inferioritat al mig. Només les incursions de Rafeal per banda dreta i –

menys- de n’Óscar per l’esquerra, han fet trontollar al millor visitant de 

la categoría. La arribada de reforços i la recuperació dels lesionats és 

com l’oxígen per respirar. L’esperança és que, amb el potencial 

esmentat, la situación només pot anar a millor. En cas contrari, perillarà 

el títol que, no ho oblidem, és mig ascens.  

Daniel Riera. 

 

La contra crònica 

Ja es que els lladres no ho saben, perquè si aquest àrbitre, és un 

guàrdia civil destinat a Sineu no és capaç d'agafar-me ni a mi coix i gat 

l’endemà de cap d'any. 

Com ha pogut passar les proves físiques ? O serà veritat que la ciència 

ha avançat de tal manera que les homes ja poden quedar embaraçats? 

Passem de marsupials i anem a altres coses . 

Un altre partit i van ... per ibarralot. 
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Mati agradable, 15 graus i sol a balquena , unes 800 persones, malgrat 

la tv i la data tan nadalenca i resacosa. El ferreret amenitzant amb els 

seus bots i cabrioles a la graderia . 

En Mexicali ja recuperat ha fet les funcions d’ speaker: Imok, Antonio 

Llistó i una sèrie de nous fitxatges dels quals no en teníem 

coneixement . 

Al gol nord , una pancarta de la nova penya Mecànic. 

Mes revolta que mai, animant des de el primer minut fins al darrer. 

En Peke en sortir a encalentir ha dedicat una salutació als aficionats k 

han embogit d'alegría . 

Al descans en Joan Caldentey ha demostrat que pot jugar al primer 

equip de davanter centre trencador, prengui nota míster. 

Primera part per oblidar i segona millor, però amb presses i fues és 

difícil guanyar. 

En acabar , cares llargues , ganes de que els lesionats es recuperin el 

més aviat possible , que debuti n'Arnau , que el paperum per que pugui 

jugar n'Stanlei s'arregli com més prest millor i que arribin reforços de 

qualitat  .  

DEF-CON -2 ??? 

  

E.P.E 

 

 

 



BUTLLETÍ Nº 4 GENER de 2010 

 

       Àrea Social de l’Atlètic Balears Pàgina   39 
 

  

Crónica 3ª Div: Binissalem 1-1 At. Baleares 
Jornada 19, Dimecres 06/01/2010 - 17:00 h 

 1 – 1  

Camp: Binissalem  

 

 

El trio arbitral con los capitanes del partido 

Binissalem: Fons, T. Salas (Plata), M. A. Salas, Santos, Jota 
(Morgado), T. Oliver, Reus, Chus, P. Fuster, Reinés (César), Contreras.  

At. Baleares: Linares, Bio, Ivock, Esteban, Óscar, Ernesto, Lawal, 
Andrés, Rafeal (Pau), Edu, Peter.  

Goles: 0-1: Andrés (min. 34); 1-1: Contreras, de penalti (min. 92).  

Árbitro: Raúl Martín, desafortunado.  

Tarjetas: Mostró T. A. a T. Salas, M. A. Salas, Jota, Plata, Ivock, 
Ernesto, Lawal, Andrés, Rafeal. T. R. Óscar  

http://www.futbolbalear.es/equipos/binissalem/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2010/01/DSC6869.jpg
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Incidencias: 300 espectadores.  

Comentari: Just repartiment de punts on l’Atlètic Balears va disposar 

del control de la pilota a la primera part i el Binissalem a la segona, 

inclús així a la segona part els blanc-i-blaus pogueren sentenciar el 

partit, però no ho feren i veien com al minut 92 l’àrbitre assenyalava un 

penal que significaria l’empat a un gol final. Al final del partit va haver 

incidents entre les dues aficions. 
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Classificació de tercera: 
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i els resultats de la 1a volta: 
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Classificació del Juvenil A: 
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Resultats i pròxims partits: 
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PUBLICITAT: 

Per només 5 € / nº, la vostra empresa o negoci estarà anunciada en 

aquest butlletí de publicació quinzenal, que a dia d’avui arriba a més de 

500 persones . 

A més tots els doblers estan destinats a activitats de caire social i 

cultural. 

Igualment, podeu col·laborar amb l’Àrea Social, amb la quantitat que 

volgueu des d’1 euro fins a...Ho podeu fer tant a l’Estadi Balear com 

ingressant els doblers al compte següent, indicant al concepte: “Area 

Social” i el vostre nom, i si voleu telefon o e-mail. Al següent número 

anirem informant de les ajudes rebudes. 

 

La Caixa 2100 1113 21 0100331030 
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Patrocinadors d’aquest butlletí: 
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Força Atlètic !! 

 

Agraiments especials: 

- Miquel Vadell (Àrea Social) 

- Toni Moyà (fotògraf) 

- Toni Bibi 

- www.futbolbalear.es 

- Nofre Riera 

- Juan Palmer 

- Gráficas Loyse 

- La Boutique del Billar 

- Ancora Publicitat 

- Fundació Atlètic Balears 

- Cadena SER 

- José Ortega Oca 

- Pepsila (fotograf de futbolbalear.es) 

- Oscar Quetglas (fotograf futbolbalear.es) 

- I tothom que ens hagi ajudat en l’elaboració del butlletí.  

 

Gracies a tothom 

http://www.futbolbalear.es/

