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A la caça del líder !! 
 

 

A la imatge Edu, Rafeal i Daniel celebrant el gol de la victòria 
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D’entrada 

Hem decidit treure aquest butlletí especial ja que teníem molta 

informació que va quedar  sense poder-se publicar al butlletí 

número 4, i hem aprofitat l’ocasió per treure aquest número 5 a 

mitjan gener i així poder publicar tot això. 

Sembla que l’inici de l’any ha anat bé. Pel primer equip, les coses 

ja tornen a funcionar i el futbol base continua la seva ratxa 

important de bon futbol i de victòries, que estam segur ens 

conduiran a les cotes més altes del futbol balear. 

Esperam que el mes de gener continuï en la mateixa tònica i 

gaudir de les victòries i del futbol a totes les categories del nostre 

club. 

Igualment, ens agradaria comptar amb la col·laboració del futbol 

base, que ens envieu les cròniques, les fotos, i tot allò relacionat 

amb tots els equips de futbol base. Per contactar amb nosaltres, 

podeu enviar la informació a: area.social.atb@gmail.com 

Moltes gràcies a tothom. 

 

força Atlètic!! 
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Coneixent el primer equip 

 

Foto oficial de l’Atlètic Balears 

A dalt: Morales, Peter, Bazán, Linares, Pomar, Lawal, Daniel i Ibok. 

Al mig: Enric Taberner (Prep. Físic) , Lluc Martorell (gerent), Pepe Gómez (delegat), Plamen 

(entrenador porters), Angel Pedraza (entrenador), Fernando Crespí (president), Pau Albertí 

(preparador físic), Maria Ferretjans (fisio), Jeroni Tegla (2n entrenador), Chus Úbeda (ajudant 

entrenador), Vicens Barceló (utiller), Miquel Garau (delegat). 

A baix: Mingo, Rafeal, Fran, Edu, Arnau, Llistó, Oscar, Ernesto, Esteban, Bio, Nacho i Dustin. 
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Porters 

 

Javier Linares Dorsal: 1 

Procedència: CD Santanyí 

 

 

Mingo           Dorsal: 25 

Procedència: CD Soledad 

 

 

Dustin Dorsal: 13 

Procedència: Juvenil A 
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Defenses 

 

Oscar Navarro              Dorsal: 3 

Procedència: CD Ferriolense (2007) 

 

 

Esteban Muñoz           Dorsal: 24 

Procedència: Los Palacios (2007) 

 

 

M.A. Bazan Dorsal: 5 

Procedència: Campos 

 

 

Pau Pomar Dorsal: 20 

Procedència: CE Constància 

 

 

Edet Ibok Dorsal: 16 

Procedència: Inverfutbol 
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Bio Dorsal: 6 

Procedència: Inverfutbol 

 

 

Centrecampistes 

 

Ernesto García Dorsal: 18 

Procedència: Mallorca B (2008) 

 

 

Andrés Llistó Dorsal: 8 

Procedència: Montuïri 

 

 

Nacho Azcona Dorsal: 10 

Procedència: CD Santanyí 
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Arnau Caldentey Dorsal: 

Procedència:  

 

 

Lawal Dorsal: 22 

Procedència: Inverfutbol 

 

 

Fran Dorsal: 19 

Procedència:  

 

 

Rafeal Dorsal: 11 

Procedència: Inverfutbol 
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Davanters 

 

Peter Dorsal: 12 

Procedència: Inverfutbol 

 

 

Pedro Morales Dorsal: 7 

Procedència: CE Constància 

 

 

Daniel Dorsal:  4 

Procedència: 

 

 

Edu Moral Dorsal: 9 

Procedència: Montuïri 
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Cos tècnic 

 

Angel Pedraza 

1º Entrenador 

Procedència:  

 

 

Jeroni Tegla 

2ª entrenador 

Procedència: At. Balears 

 

 

Chus Úbeda 

Ajundant d’entrenador 

Procedència: Futbol Base At. Balears 

 

 

Pau Albertí 

Preparador físic 

Procedència:  

Destí: Real Racing de Santander (2009) 

 

Enric Taberner 

Preparador físic 

Procedència: Juvenil A 
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Maria Ferretjans 

Fisioterapeuta 

 

 

 

Pepe Gómez 

Delegat 

Procedència: At. Balears 

 

 

Miquel Garau 

Delegat 

Procedència: Sant Jordi (2005) 

 

 

Paco Plamen 

Entrenador de porters 

Procedència: Futbol Base At. Balears 

 

 

Vicens Barceló 

Utiller 

Procedència: UE Arenal 
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No tot és futbol... 

En ajuda del nostre club 

 

El motiu d’aquest article és explicar breument unes iniciatives que durà a 

terme l’Àrea Social del nostre club, la qual edita aquest butlletí. Degut a la crisi 

que tenim i que tothom sofreix, l’Atlètic Balears, malauradament també l’ha de 

patir i per això avui al partit contra el Sant Rafel hem iniciat una sèrie 

d’iniciatives per poder ajudar un poc al nostre club.  

A cada partit que celebri l’Atlètic Balears a l’Estadi Balear, l’Àrea Social 

organitzarà un sorteig entre l’afició venent tires a l’entrada peatonal i al 

parking de l’estadi. Igualment, s’oferirà l’opció de col·laborar amb el club, fent 

una donació d’1, 2, 3, etc euros. Tot ajuda per aconseguir entre tots el millor 

pel nostre club. 

Si estimam l’Atlètic Balears, i no dubt, que tots ho feim, hem d’intentar ajudar 

al club i entre tots ho podem fer.  

En el partit At. Balears – Sant Rafel hem recaudat 365 € els quals han anat 

integrament a les arques del club. El president de l’Atlètic Balears ha agraït i 

valorat la feina feta per l’Àrea Social.  

 

Com ha anat el sorteig al partit del St. Rafel? 

Del sorteig hem obtingut 312 €. D’aquests doblers, hem guardar 92 € (en 

monedes) per propers sorteigs, per tant, ens han quedat 220 €. A aquesta 

quantitat li hem afegit 20 € (d’una donació d’un membre de l’Àrea Social) i 125 

€ (del primer sorteig que vam realitzar al novembre). També, cal esmentar, 

que el pernil “jamón”, va tenir un cost de 47 € que van ser regal d’un membre 

de l’Àrea Social. Per tant, hem entregat al club la quantitat de 365 €.  
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Moment en que Miquel Pou (Area Social) entrega el pernil al guanyador Toni Salas 

 

Pròxims sorteigs 

El proper diumenge 31 de gener, al partit ATB – Campos, hi haurà un altre 

sorteig per obtenir ingressos pel nostre club. Segurament hi haurà més d’un 

producte a sortejar, però serà una sorpresa fins el dia de partit. Esteim segur 

que vos agradaran molt. També en el partit ATB – Peña Deportiva (diumenge 

7 de febrer) farem un altre sorteig. 
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Un agraïment molt especial...MOLTES GRÀCIES 

El senyor Bartomeu Cursach en cap moment ha volgut cap tipus de protagonisme, 
càrrec, distinció o reconeixement . 
 
Envoltat dels seus col·laboradors, anima, pateix i s’alegra com qualsevol de 
nosaltres. 
 
No es gens estrany veure’l entre setmana seguint els entrenaments del 1º equip, a 
vegades sòl, a vegades amb el “Chicho” Soler o amb  el president. Es passa hores i 
hores gaudint del futbol. 
 
Sempre que les seves obligacions li deixen, va a veure el nostre equip a fora camp, 
com un seguidor més. 
 
Som persona de lletres i per tant els números, no se’m donen gaire be, però és 
evident que l’aportació desinteressada cap a l’Atlètic Balears es enorme: 
 
Fins que li arribà l’oferta del Racing, en Pau Albertí era el nostre preparador físic. 
Els jugadors Bio, Lawal, Rafeal, Daniel, Peter i Ibok formen la columna vertebral del 
nostre equip als quals s’han d’afegir Stanley i Sunday que  per problemes burocràtics 
encara no han pogut venir. 
 
El senyor Cursach, no tant sols paga el sou d’aquests jugadors, sinó també 
l’allotjament, manutenció, serveis mèdics, educació, viatges i compte amb aquesta 
tasca amb els germans Soler. 
 
En “Chicho”, a més de fer d’àngel de la guarda dels jugadors nigerians, ha d’anar de 
tant en tant a Nigèria per tramitar papers. No és un viatge precisament de plaer, és 
un país amb una delinqüència desbocada i un  caos administratiu inimaginable per 
qualsevol de nosaltres. 
 
Un exemple de l’amor que professa cap el nostre club (que també és el seu) es que 
fa poc va rebutjar una oferta del Celta de Vigo de 500.000€ per Lawal. Sobren més 
comentaris. 
 
Per això vull donar públicament les gracies i el meu etern agraïdament a don 
Bartomeu Cursach i propos que tant l’afició com la directiva li facin l’homenatge que 
es mereix . 
 
MIQUEL POU VICENS  
CAP DE L’ÀREA SOCIAL DEL CE ATLÈTIC BALEARS 
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Sopar Restaurant Mediterrani 

A mitjans desembre el club va convidar al primer equip i a l’equip juvenil 

juntament amb els respectius cos tècnics a un sopar al Restaurant 

Mediterrani. Igualment, a aquest sopar també hi van estar presenta la majoria 

de directius del club i de la fundació: Fernando Crespí, Fernando Miró, Toni 

Arnaiz, Tomeu Salas, Lluc Martorell, Toni Salas, Gori Matamalas, Mikel 

Gómez, Toni Vidal, Juan Palmer i Pepe Gómez. 

A continuació podem veure una serie d’imatges realitzades pel nostre amic i 

gran fotògraf Toni Moyà. 

   

                 Edu, Bazán, Esteban i Ernesto                            Rafeal, Pau i Mingo 
 

     
                    Enric i Lawal                                               Fran i Bio 
 

 
Peter, Ibok i Daniel 
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                Esteban i Ernesto                          Morales i Arnau 

 

Diversos jugadors de l’equip Juvenil A 

 

                                Lawal                  Jugadors del juvenil A 

 

Jugadors del juvenil A 



 
BUTLLETÍ Nº 5 / 20-01-2010 

 

       Àrea Social de l’Atlètic Balears Pàgina   19 
 

  

 

 

Cos tècnic del Juvenil A 

       

                   Edu                                        Edu i Bazán 
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El president Fernando Crespí 

 

Foto de familia de tota la directiva, cos tècnic del 1º equip i del juvenil A. 
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Juvenil A 

    

     Mingo, Plamen i Linares                     Lluc Martorell i Angel Pedraza 
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Aniversari de Pere Masacaró 

Amb motiu del seu aniversari un grups d’amics volguérem celebrar amb ell unes 

hores en un pub irlandès de Ciutat . 

El bergant ens deixà a tots tebs ....mentre ell sen portava més i més regals . 

Però el millor regal està per arribar : l’ascens ¡¡¡¡¡ 

 

  

 

Felicitats Pere!! 
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Insignia d’Or al soci Antoni Cardona 

 

A la imatge, el president amb Antoni Cardona (esquerra) i el seu fill a la dreta Pedro Cardona. 

 
 
 
El passat diumenge durant el temps del descans del partit At. Balears – Sant Rafel, a 
les oficines del club, el president de l’Atlètic Balears Fernando Crespí va imposar 
l’insígnia d’or al veterà soci Antoni Cardona.  
 
Antoni Cardona és soci de l’Atlètic Balears de tota la vida i el seu fill ha seguit els 
seus passos ja que ambdós venen cada diumenge a l’Estadi Balear des de fa molts 
d’anys.  
 
L’homenatjat és un fidel balearico que estima i sent els colors d’una manera molt 
especial i és soci des de fa més de 50 anys.  
 
© Foto Pep Bernat Sánchez 

 

 

 

 

http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2010/01/insignia-dor-toni-cardona-800x600.jpg
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El nostre qüestionari 

Avui: Javier Linares (1º equip) i Alvaro 

(cadet A) 

 

Nom i data de naixement :Javier Linares 11/6/78 
Vius a :Palma 
Alies :Linares 
En quin equip jugues : Atlètic Balears 
Posició : porter 
Un jugador al que admires :Leo Messi 
Un estadi de futbol :Nou Camp 
Quin moment recordes més emotiu en relació al futbol :La temporada 
passada. Eliminatòria Santanyi - Hospitalet. Passarem als penals després de 
remuntar un 3 a 0. 
Un hobby : La meva filla 
Un grup o cantant de musica : Bunbury 
Un llibre : La conspiración (Dan Brown) 
Una estació de l’any : Estiu 
Un programa de tv : El ultimo superviviente 
Una platja : Es trenc 
Una ciutat o poble : Granada 
Un color : Groc 
Una pel·lícula : Pulp Fiction 
Un actor:  Matt Damon 
Una actriu : Uma Thurman 
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Un somni : Fer campió de tercera i ascendir amb l´Atlètic. 
Una cançó : The Hurricane (Bob Dylan) 
Un regal : Una bona ampolla de vi 
Un vici : Menjar be 
El teu sex-simbol : Eva Mendes 
La teva qualitat preferida en l’home: La valentia. 
I en la dona?: La paciència amb noltros.. 
La teva principal qualitat: Disciplina 
El teu principal defecte : Hauria de ser una mica mes sociable 
La teva idea de la felicitat : A casa amb la família 
El teu heroi: Rafa Nadal 
Personatge històric : Nietzsche. 
Una flor: No m’agraden 
Un animal : Tauró 
Una frase : “Vive y deja vivir” 
Un viatge : Las Vegas 
 

 

En Javier amb  les seves dues joies i un ratolí gegant . 
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Nom i data de naixement : Alvaro Canovas Servera (27-02-94) 

Vius a : Palma 

Alies :  Alvaro 

En quin equip jugues : Cadete A 

Posició : Portero 

Un jugador al que admires : Iker Casillas 

Un estadi de futbol : Santiago Bernabeu 

Quin moment recordes més emotiu en relació al futbol : Cuando jugue el 

Torneo Brunete en Estepona. 

Un hobby : Jugar con la Play 

Un grup o cantant de musica : Melendi 

Un llibre : Podemos 

Una estació de l'any : Verano 

Un programa de tv : Aida 

Una platja : Es Trenc 

Una ciutat o poble : Madrid 

Un color : Azul 

Una pel·licula : Avatar 

Un actor: Will Smith 

Una actriu : Angelina Jollie 

Un somni : Llegar a ser alguien en el futbol. 

Una cançó : Llegaremos a tiempo (Rosana) 

Un regal : botas nike mercurial (fibra carbono) 

Un vici : Mantener siempre el mismo ritual antes de un partido. 

El teu sex-simbol : Elsa Pataky 

La teva qualitat preferida en l'home: Sinceridad 

I en la dona?: Sinceridad 

La teva principal qualitat: Sinceridad 
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El teu principal defecte : Me cuesta reconocer mis errores. 

La teva idea de la felicitat : Vivir sin preocupaciones. 

El teu heroi: Iker Casillas 

Personatge històric : Alfred Einstein 

Una flor: Rosa 

Un animal : Perro 

Una frase : No basta con ser bueno, hay que ser el mejor. 

Un viatge : Paris 
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Els partits del 1º equip 

Al butlletí número 4 ens va faltar publicar la contra crònica i les fotos de 

Binissalem, aquí les teniu: 

 

La contra crònica de Binissalem 

Escric a nivell personal, això que vos quedi a tot@s molt clar. 
No som membre de Revolta, me consider amic d’alguns dels seus membres, 
que des de que he tornat a l’estadi com la resta d’atlètics meu tractat de forma 
meravellosa . 
 
Vaig ser a Binissalem i puc contar la veritat , ja que vaig estar tant a lateral 
com a gol quan es produïren els incidents i a la sortida . 
 

1- Durant tot el partit les dues aficions , varen animar als seus i 
escridassar al contrari , res a dir . 

 
2- Revolta i això ho se de varis porters de 3º , anima molt més que altres 
aficionats , es a dir perquè tothom ho entengui ,es passen el 95% del 
temps animant l’equip , amb càntics , animant al club i la veritat sigui dita 
es fiquem manco amb els rivals que molts de nosaltres entre els quals m’hi 
afegeix . 
 
3- El que no es de rebut , es que des de el minut 0 al final gran part de 
l’afició del Binissalem insultas amb crits racistes als nostres jugadors 
nigerians i dic gran part , perquè sempre hi pot haver un parell de 
descerebrats , però no era el cas . Això es motiu de sanció segons la 
federació i vaig ser testimoni de que un fotògraf molt lligat al nostre club li 
recordava un cop i un altre a un dels liniers . De fet , jo també li vaig dir al 
linier evidentment sense cap resultat . 
 
4- El comportament dels nostres jugadors davant els insults racistes o no , 
fou d’autèntics professionals , en cap moment ni es dirigiren al públic ni res 
semblant . 
 
5- Ni quant es xiulà el penal al nostre favor , ni quan es marcà , des de el 
onze metres , cap jugador del Atlètic Balears es dirigí cap el públic local a 
fer cap tipus de provocació . 
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Entenc que des de el lateral no es veges el que realment va passar i que vos 
quedéssiu amb una impressió equivocada. Es normal , estàveu mirant la 
jugada del penal , després a l’àrbitre , la reacció dels nostres jugadors i com 
ens empataren . 
 
El que per ventura no véreu fou : 
 
Tot seguit de que l’àrbitre xiules penal , el porter del Binissalem va córrer cap 
on estava Revolta ( segurament perquè eren el grup més nombrós i 
visualment més bon de veure ) i els insulta de forma increïble , fent botifarres i 
tocant-se les parts innobles amb les mans . 
 
En marcar , tornà a fer el mateix , però ara amb més mala llet , més sanya i 
totalment posseït . 
 
Com era d’esperar tots els que érem a gol , davant aquesta actitud totalment 
prohibida per el reglament i d’una provocació fora límits explotarem de ràbia . 
Es cert que es llançaren un parell de llaunes ( quant el porter ja era fora de 
l’àrea gran ) aquest no es dona ni compte fins que es va girar per anar a 
porteria i llavors cridà a l’àrbitre. Els qui vengueren foren 4 o 5 jugadors del 
Binissalem a insultar i a cercar més brega . 
 
Un seguidor local totalment gat i embogit , envestí a traïció a un membre de 
Revolta , que simplement defensaren al company agredit . 
 
A continuació empleats del club i seguidors ens rodejaren i començaren a 
empènyer i pegar fins arribar a la porta amb crits de: Xusma , fills de puta , 
vos matarem , pujareu a 2ºB per a tornar a baixar … 
 
Ja a la porta intentaren agredir a varis directius nostres i al fotògraf ( 
desconeix-ho si li romperen o no la màquina ). 
 
Alguns vos demanareu , i llavors perquè anomenes a Revolta ? 
Idò perquè com sempre els mitjans de comunicació i d’altres intenten 
criminalitzar-los per veure si el nostre club caurà en la trampa de fer-los fora . 
Però confio que això no passi mai . Son bona gent : animen ,ballen , criden i 
tant en els bon moments com en el dolents estan al costat dels jugadors , 
tècnics , directiva i club . 
 
Que seria de la graderia de gol sense ells ? 
Que seria de tants i tants d’aficionats que a fora camp han estat defensats i 
“salvats” per ells sense utilitzar la violència? Qui duria a nous joves a l’Estadi? 
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Vos he contat la veritat , tota la veritat i nomes la veritat . 
 
A pesar de que com vos he dit , jo hi era ,he xerrat amb altres seguidors 
nostres que també ho visqueren i que no son membres de Revolta i tots 
m’han confirmat la mateixa versió . 

Miquel Pou Vicens 
 

 

 

 
Com es nota que som violents , no? 
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Més aficionats “Ultras” a punt de treure les armes de destrucció masiva. 

 

 
A les dues fotografies de dalt , els cervells i instigadors del vandalisme institucionalitzat . 
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En Pep Bernat , poc abans de ser agredit ; perdó d’agredir a tota la gent que te al darrera . 
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Crónica 3ª Div: Santanyi 0-1 At. Baleares 
Jornada 20, Diumenge 10/01/2010 - 16:00 h 

0 – 1   

Camp: Santanyi  

 

 

El trio arbitral con los capitanes del partido  

ALINEACIONS:  

Santanyí: Alcover, Tomeu (Donato, min 81), Raúl (O. Torres, min 54), Pomar, Garí, 
Picó, Manresa, Amengual, Nico, Rueda, Nando (Bordoy, min 69).  

At. Balears: Linares, Pau Pomar, Ivok, Ernesto, Dani Palmer, Lawal, Llistó (Daniel, 
min 67), Nacho, Edu (Peke, min 72), Peter (Roca, min 89), Fran.  

GOLS: 0 – 1 Min. 23: Edu.  

ÀRBITRE: Albertí Oñate, ajudat a les bandes per Ramón Hinarejos y Andrés Aguiló.  

Targetes: Ha amonestat amb la cartolina groga a Picó i Amengual pel Santanyí i a 
Dani Palmer i Edu per l’At. Balears.  

 

http://www.futbolbalear.es/equipos/santanyi/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2010/01/20100110_4.jpg
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COMENTARI:  

Una altra derrota del Santanyi a casa en el difícil enfrontament que tenia avui amb 
l’At. Balears. Partit amb poc vistós i amb poques ocasions de gol entre dos equips 
que necessitaven els punts com el pa.  

El gol de l’At. Balears ha arribat en el minut 23 de partit quan Edu ha rematat amb 
encert una treta de falta. El Santanyi també ha tengut les seves ocasions, però no ha 
aconseguit materialitzar-les  

AMS per Fútbol Balear 

© Fotos Pepsila 

 

El president i en Lluc mirant les alineacions 

  

Fred? No , passió atlètica ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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L’entrenador donant instruccions i la fisio amb Peter després de genegar 

 

En Jose , en Bernat i n’Esven de la penya Veracruz celebrant el gol de la victòria . 
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La contra crònica 

 
Sortim de ciutat amb un fred gèlid. Enrere anam deixant la serra 
completament nevada i ens dirigim al sud, que també existeix i que com ha de 
ser, és més càlid i assolellat.  
 
Només  arribar, en  Lluc em diu: fa dos dies que no surt de casa i el mateix 
me diu , Fernado, el president. Els contest que a mi m’ha passat el mateix 
(serà cosa d’atlètics ) i que si volen vaig carregat de gelocatils, xarops, i tot 
tipus d’ungüents i remeis. Creuen que els vull enverinar perquè fugen de mi 
com del diable.  
 
Equip de circumstàncies (m’ha passat l’alineació el directiu Gori Matamalas), 
entre lesions i sancions i una gran notícia, el debut del fill d’en Juan Palmer 
¡Enhorabona pares¡ 
¡Com estava la mare de nerviosa¡  
 
Un sac d’oportunitats que no acaben en gol i patir a cada pilota aturada del 
rivals.  
 
Veig a molts de jugadors que no poden jugar a la grada, bona notícia, hi ha 
compromís ¡¡¡¡¡¡¡  
 
Molt bon ambient entre els dues aficions, cadascuna animant als seus i cap 
problema, Santanyi no és Binissalem, gràcies a Zeus.  
 
El baixista i llegenda del rock mundial Miquel Vicens de "Los Bravos" es deixa 
fer una foto amb uns aficionats atlètics i promet venir a l'Estadi a celebrar 
l’ascens. Viu a Santanyi i ha anat al camp, nomes per veure a l’Atlètic.  
Val més que ens ho preguem amb rialles ,  un homenet diu : millor que no 
empatem , que aquests , si no guanyen ,¡¡¡¡¡¡¡¡¡ PEGUEN ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No , 
l’amo , no es això , no en faceu cas del que diuen . 
 
Debuta tambe en Peke, davant l’eufòria de les penyes. REVOLTA, Veracruz ,  
CCCP, Mecànic1904 i aficionats tan fidels com n'Agustin que no falla mai 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Una abraçada amic, que ets tot un senyor.  
Victòria, que ja era hora, quatre graus de temperatura, al sud també fa fred i 
molt, fins diumenge a l’Estadi. 
 
P.S.: En un camp on l'envoltant del terreny de joc es troba a 30 cm. on hi ha 
una banda d’asfalt de 2 metres , en la qual hi podem trobar tubs, coses que 
sobresurten de la paret, porteries de recanvi , etc. Darrera de la línia de fons 
es transforma en una vorera ( "bordillo") de gairebé un pam per trobar-se a 70 



 
BUTLLETÍ Nº 5 / 20-01-2010 

 

       Àrea Social de l’Atlètic Balears Pàgina   37 
 

  

cm. amb la pareteta que separa el terreny amb el públic. Un dia hi pot haver 
un accident irreparable, llavors posaran mesures mentre tant a jugar així com 
es pugui . 
 
Esperem que per be dels jugadors locals i sobretot dels infants, aquest 
problema és solucioni, ja que bastaria cobrir els forats de les línees de gol 
amb arena o terra  i cobrir d’alguna manera l’asfalt que rodeja tot el terreny de 
joc i on en Peter un poc més i si deixa tota la pell. 
 
Visca el Santanyi … i ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Visca  l’Atlètic Balears 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
 

T.C.B. 

       

La penya Veracruz present al desplaçament a Santanyí 

 

L’afició blanc-i-blava es va fer sentir i molt al municipal de Santanyí 
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El marcador final 

 

Amb el baixista de “Los Bravos” Miquel Vicens , cantant : Black is black ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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En Daniel , no ho veia gens clar.         Diversos aficionats animant durant el partit 

 

 

En Peke , poc abans de debutar . 
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Crónica 3ª Div: At. Baleares 1-0 San Rafael 
Jornada 21, Diumenge 17/01/2010 - 12:00 h 

   1 – 0      

Camp: Estadio Balear  

At. Balears (1): Linares; Bio (Pomar, m.63), Ibok, Esteban, Oscar; Ernesto, Rafeal, 

Lawal, Azcona, Daniel (Peter, m.63), Edu (Llistó, m.79).  

CF SANT RAFEL (0): Seral, Buti, Adrian Rosa, Pere, Victor; Cervantes (Javi, m.46), 

Salazar, Julio (Guillem, m.46), Dani, Carlos, Suso.  

ÀRBITRE: Sr Lara Ortega. Discutida actuació. Va posar el llistó de les sancions 

massa baix, entre dos equips disposats a jugar a futbol. Massa xiulet, massa 

sancions. Amonestar, pels locals a: Ernesto (m.59), Peter (m.66), Edu (m. 69), Lawal 

(m.75), i pels visitants: Cervantes (m.10), Seral (m .31), Buti (m.35), Dani (m.58), 

Pedro (m.65), Guillem (m.75). Ha expulsat el delegat del Sant Rafael en el m. 75.  

INCIDÈNCIES: Uns 800 espectadors a l'Estadi Balear, en una trobada que va acabar 

amb pluja. Terreny de joc en perfectes condicions. Es va guardar minut de silenci en 

memòria de les víctimes d'Haití, dels senyors Pere Marquès i Matías Tugores, socis 

del Club, i de la germana del ex_preparador físic del club, Pau Albertí. El nostre 

record per a tots ells.  

Qui a priori cregui que la trobada es va decidir en el penal materialitzat pels locals, 

s'equivoca. Hi va haver molta lluita, entrega i concentració per ambdós equips. Dos 

conjunts en certa manera semblants: sòlids en defensa i roms en atac, de manera 

que la balança es va decidir a la zona ampla, i va ser aquí on Àngel Pedraza va 

guanyar als punts a Mario Ormaechea. Si en altres ocasions hem criticat la medul • 

lar blanc i blau per la seva inactivitat, en aquesta trobada va ocórrer el contrari. La 

qualitat de la zona ampla, començant per un pivot incommensurable com Ernesto, 

passant per Lawal i Nacho Azcona (quina gran treball va realitzar avui!) I Rafeal amb 

les seves incursions per banda van posar en un compromís als eivissencs que, no ho 

oblidem, havien perdut només dos partits en la competició. A més, Pedraza va posar 

a Daniel de sortida en atac, per fer de gastador, el que va ajudar a afeblir la 

incorporació dels defenses avui de groc fins al mig camp. Bé també els laterals 

blanquiblaus, amb un incisiu Oscar i també Bio mentre va romandre en el ball. Els 

centrals i el porter Linares sobris i Edu, decisiu en la pugna, van acabar de decantar 

la balança. I això que els eivissencs tenen jugadors de gran envergadura. Però està 

clar que si bé en la definició dels locals són batibles, no està tan clar en la pugna. 

http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/equipos/san-rafael/
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L'equip sap, ara sí, lluitar de principi a fi, i això tranquil.litza bastant davant la falta de 

definició. Perquè es facin una idea de l'arrencada local, comptabilitzem una ocasió de 

Nacho Azcona en el minut 5, que falla sol davant la meta visitant, en el 9, Ernesto 

llança desviat, en el 12, Ernesto per sobre de la defensa per Azcona que no arriba a 

rematar; 29 Rafeal de volea, i cuir a córner, en el 30, Azcona dribla a curt sobre la 

frontal i l'esfèrica surt al costat del pal. I arribem a la jugada del penal: minut 35, Edu 

en punta rep d'esquena al marc de Seral i és enderrocat en el forcejament. Penal clar 

que el mateix Edu transforma en l'únic gol del partit. Dos minuts després el col.legiat 

va anul.lar un gol a Edu per discutible falta sobre el porter. I en el 40 llançament 

desviat de Daniel. Tot això només en el primer temps. Ja a la segona meitat, 

destaquem al m.53 un desequilibri de Rafeal per l'esquerra que acaba fora per poc, i 

ja en el 79 un tir suau de Peter sense problemes per al porter. Destaquen també en 

el segon temps una jugada discutible en l'àrea local i dos a l'àrea visitant, l'última 

d'elles amb Peter com a protagonista, que anava directe a porta, però sense 

desenllaç en ser anul • lada per falta molt dubtosa en la pugna amb un defensa.  

 

En resum, victòria justa als punts, d'aquelles que no guanyar la guerra però eviten 

perdre la primera de les batalles pendents. El partit era important, i els tres punts 

permeten seguir una jornada més en la pugna. Les incorporacions futures costat del 

rendiment dels que estan decidiran si és pel títol.  

 

DANIEL RIERA 

 

   

L’arbitre, amb els dos capitans i els auxiliars. A la dreta l’onze inicial. 
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La banqueta local (d) i una jugada de Daniel que intenta anar-se’n d’un rival 

     

Edu amb la pilota controlada (d). Treta de còrner a favor de l’At. Balears 

© Fotos Oscar Quetglas 

 

La contra crònica 

 

3 punts per seguir a la caça del líder i un pernil. 
 
Enhorabona als membres de l'àrea social pel seu esforç per recaptar fons per al club. 
Es tracta d'una iniciativa d'aquesta àrea, que cada dia es fa més de veure. 
A l'entrada Elvis, Pere i Dani venent tires, acompanyats per Mexicali ¡¡¡un crack ¡¡¡¡, 
Pepe i Mari, entre d'altres. 
 
A la porta gol, Marc i altres membres de la penya Els Menuts venent més tires. 
 
El Sr Fernando Miro ha promès que cada partit donara un rellotge, collonut ¡¡¡, així 
com el sr Toni Arnaiz, ha promès un periquito blanc-i-blau , Touxé. 
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Gràcies a tot @ s els que heu col.laborat, l'important en ajudar el club 
econòmicament ... si a sobre et toca el pernil, doncs millor. Però repeteixo, els 10 
euros que he donat, els daria amb o sense sorteig i anim a tots a seguir fent donatius 
al club. 
 
No volem un equip per pujar a 2b? Doncs anem a posar tots el nostre granet d'arena. 
En funcions radiofòniques, Joan Barceló, l'home del temps de TV i seguidor nostre. 
Grans Frases den Sion: "Ara canvien a Cervantes, perquè pugui escriure la 2a part 
del Quijote", "si jo fos jugador amb la fisio que tenim estaria els 90 minuts amb la 
came a l'aire" .  
 
Irreconeixible Vicenç ara sense barba, porta entre cella i cella a l'ex-president Matas, 
igual treballa a la fiscalia anti-corrupció ¡¡¡¡¡¡ 
 
Abib, un senegales vampirizat per Pere, ha gaudit de valent, animant al Altlètic i 
seguint els càntics de Revolta. Per cert al·lots , heu dormit poc eh ?????? jeje. 
Uns trenta aficionats del Sant Rafel, que o bé dormien o han quedat tan descol·locats 
com el seu equip, no se'ls ha sentit ni un etxem. 
 
El vicepresident Tomeu Sales amb grip i Marc, el gerent, parlant animadament del 
factor M. 
 
L'altre vicepresident, en Lluc , radiant el partit de Santa Eulàlia . 
 
Difícil a priori, fàcil al final. 
 
El 5è classificat ha passat com un equip vulgar, incapaç de crear ni una sola ocasió 
de gol i que ni tan sols perdent ha semblat que cercava l'empat. 
 
L'àrbitre i els seus assistents, com sempre dolents, dolents.  
 
Alineació molt valenta i aposta arriscada del Mister que ha sortit força be . ¡¡¡¡¡ Aqui 
no hi ha titulars indiscutibles¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
  
T.C.B. 
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Imatge de la grada des del gol sud 

    

En Sion Rotger (d) i darrera de la porteria com sempre, els de sempre: en Pepe, en 

Pedro Garí, na Paula Palmer, els fills den Valentín (un home que visqué per l’At. 

Balears), en Bernat Garí i d’altres. 
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N’Abib i en Pere veient el partit 

 

 

 

 

 

 

 



 
BUTLLETÍ Nº 5 / 20-01-2010 

 

       Àrea Social de l’Atlètic Balears Pàgina   46 
 

  

Seguiment del Futbol Base 

 

Abans d’iniciar aquest apartat vos demanam als entrenadors, delegats, 

jugadors, etc de tot el futbol base de l’Atlètic Balears que col·laboreu amb 

aquest butlletí enviant les vostres cròniques, fitxes dels partits, notícies, 

fotografies, etc i les publicarem amb molt de gust. 

Ho deim perque hem rebut alguna queixa per part del futbol base, de que no 

posam informació a aquest butlletí. A noltros ens agradaria poder posar molt 

més de futbol base...però si no tenim la informació per posar és impossible.  

Per tant, esperam que per propers butlletins envieu moltes noticies i les 

poguem publicar. Vos recordam la direccio de correu electrònic o la donau a 

en Chus o en Toni Ordinas i ells ens la faran arribar: 

Area.social.atb@gmail.com i area.social@cdatleticobaleares.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Area.social.atb@gmail.com
mailto:area.social@cdatleticobaleares.com
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Aleví A: 

Jornada 13, Dissabte 16 de gener a les 15:30  

                                           

 

 

 

    

Camp: C’an Valero 

ALINEACIONES: 

 

PENYA ARRABAL: Tomeu Pocoví (Pau Seguí 50’), Jordi Llauradó (Carlos Clar 44’), Juan A. 

Suasi, Dylan González, Alberto Bennássar, David Suau, Antonio Prats, Óscar Molina (Sergio 

Adán 49’), Adrián Oliver (Francesc Mulet 37’), Gori López, Marc Matas (Joan Trobat 44’). 

ATº BALEARES: Joan Nicolau (Víctor Murillo 30’), Jesús Requena (Alberto Sampedro 44’), 

Carlos García (Lluís Ribas 30’), Nando Pérez, Miguel Garcías, Joan Sorell, Xisco Coll, Climent 

Noguera (Argenís Rotger 49’), Ángel Llull, Miquel Ramón (Raúl Aragón 30’) y Luca Davide. 

GOLES:  1 – 0 Min. 10: Óscar Molina de disparo bombeado de fuera del área. 

1 – 1 Min. 15: Ángel Llull se escapa de toda la defensa y cuando dribla al portero es objeto de 

penalti que transforma Carlos García. 

1 – 2 Min.55: pase largo sobre Ángel Llull que se va por velocidad de la defensa y del portero 

y marca a puerta vacía. 

ÁRBITRO:  Sr. Bartolomé Munar Gelabert. Excelente actuación como corresponde a un 

árbitro de su categoría y experiencia. 

1 2 

http://www.futbolbalear.es/equipos/santanyi/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
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COMENTARIO: Primera parte espectacular por parte del Atº Baleares, dominando y 

encerrando al contrario en su campo a pesar de las adversidades, ya que después de 

desperdiciar hasta 3 ocasiones claras de gol en los primeros minutos, se encuentra con un 

disparo lejano sin aparente peligro pero que se envenena hasta que entra en la portería. No 

se amilanó y siguió atacando, encontrando su fruto en un penalti realizado sobre Ángel que 

transforma Carlos. No conformándose para nada con éste resultado, el Atletic siguió 

atacando y creando varias ocasiones más, incluido un disparo al larguero de Xisco cuando ya 

se cantaba el gol. Mientras tanto, la Penya sólo dispuso de un disparo que se marchó alto en 

el único contraataque que hizo y aprovechando la inferioridad numérica del Atletic en ese 

momento por una indisposición de Carlos que tuvo que retirarse al descanso.  

La segunda parte empezó con cambios por la indisposición de Carlos y Jesús salió lesionado, 

aguantando como un jabato hasta que no pudo más y tuvo que ser sustituido. Más 

contratiempos, ya que en el banquillo no había ningún defensa.  

En este período, la Penya, con la salida al campo de Francesc Mulet creo más problemas y 

dominó la segunda parte, aunque sin demasiado peligro, tiros y centros lejanos que la 

defensa y porteros del Atletic solventaron sin problemas. Entretanto el Atletic se defendió 

con orden y con rápidas salidas al contraataque creó algún peligro, aunque no demasiado. 

Finalizando el partido, un pase en profundidad lo aprovechó Ángel para irse de la defensa y 

del portero, marcando a puerta vacía y dando la victoria totalmente merecida al Atletic. 

En definitiva, gran partido de los chicos del Atletic, que salieron al campo sabiendo lo que 

tenían que hacer y lo llevaron a la práctica con perfección, sobreponiéndose a las 

adversidades que les fueron saliendo durante el partido. 
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FOTO DELS PRE-BENJAMINS “A” 
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Crónica Cadete 1ª Reg: Rtvo. Mallorca 2-1 
At. Baleares 
 
Jornada 13, Dissabte 09/01/2010 - 16:00 h 

 2 - 1  

 

Camp: Son Bibiloni  

 

El At. Baleares pierde con el líder 
 
ALINEACIONES  
 
RTV.MALLORCA: GRAHAM, MOLINA(HERNANDEZ MINUTO 52´), HIDALGO, 
MURILLO, LLADO, RUIZ, OLINGA(CAMPINS MINUTO 44´), HERNANDEZ 
(ESTARELLAS MINUTO 63´), THOMAS, PAEZ, REUS(RIUTORT MINUTO 53´ )  
 
ATºBALEARES: ALVARO, MARTINEZ(MIKI MINUTO 41´), MATI, JORDI, BLAI, 
QUETGLAS, JOSE BUENO(GONZA MINUTO 41´), CARLOS JAVIER, JOSELE, 
XAVI(ANDRES MINUTO 41´), ALEX(CRISTIAN MINUTO 56´).  
ARBITRO: RAUL TORO HIDALGO. MAL CASERO.  

 
CRONICA:  PARTIDO DISPUTADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA ANTONIO 
ASENSIO ENTRE EL PRIMER CLASIFICADO Y EL SEGUNDO DEL GRUPO A DE 
CADETES DE 1ª.  
 
LA PRIMERA PARTE FUE DOMINADA POR EL EQUIPO LOCAL QUE PRESIONO 
MUCHO A LA DEFENSA DEL ATºBALEARES Y ESTA TUVO MUCHOS 
PROBLEMAS PARA SACAR EL BALON JUGADO.  
 
EL RTVO. APROVECHO MUY BIEN SU ÚNICA OCASIÓN DE GOL EN EL MINUTO 
16, EN UN FALLO COLECTIVO DE LA DEFENSA VISITANTE QUE BRANDON EL 
MEJOR DELANTERO LOCAL, APROVECHA EN EL RECHACE DEL PORTERO, EL 
ATº BALEARES TUVO DOS CLARAS OCASIONES DE GOL , UNA POR 
MEDIACIÓN DE ALEX QUE LA TIRO ALTO POR ENCIMA DEL LARGUERO Y 
OTRA DE CARLOS JAVIER QUE DE UN ZURDAZO REPELIÓ EL POSTE.  
 
DESPUÉS LLEGARÍA LA JUGADA DEL PENALTI QUE SOLO EL SEÑOR 
COLEGIADO VIO Y PITO Y QUE AHÍ EL EQUIPO VISITANTE PIDIO UN PENALTI 
EN EL MINUTO 35 A XAVI EN UNA ENTRADA POR DETRÁS, QUE EL 
COLEGIADO NO QUISO PITAR ASI SE LLEGO AL DESCANSO, DEMASIADO 
BOTIN PARA EL RTVO. MALLORCA EN LA PRIMERA PARTE PERO DONDE EL 
ATº BALEARES NO APARECIÓ.  
 

http://www.futbolbalear.es/equipos/rtv-mallorca/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
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LA 2ª PARTE EL ATº BALEARES HIZO 3 CAMBIOS AL DESCANSO QUE EMPEZO 
A DAR SUS FRUTOS Y JUGAR UN POCO MEJOR Y EN EL MINUTO 50 EN UNA 
BUENA JUGADA COLECTIVA QUE ANDRES APROVECHA UN PASE DE 
QUETGLAS QUE PUSO EL 2 A 1 EN EL MARCADOR.  
 
A PARTIR DE AHÍ EL ATºBALEARES INTENTO EMPATAR Y TUVO DOS CLARAS 
OCASIONES QUE NO SUPO FINALIZAR EN LAS BOTAS DE ALEX Y QUETGLAS. 
EN EL MINUTO 73 EL ARBITRO SE TRAGO UN CLARO PENALTY A CARLOS 
JAVIER QUE NO QUISO PITAR. EL RESULTADO NO REFLEJO LO OCURRIDO 
EN EL TERRENO DE JUEGO, EN DEFINITIVA 3 PUNTOS MAS PARA EL RTVO. 
MALLORCA QUE LE SIRVE PARA SER MAS LÍDER Y DISTANCIARSE DEL ATº 
BALEARES QUE SE QUEDA SEGUNDO A 4 PUNTOS.  

 

CAP ROIG para Fútbol Balear 

 

El Juvenil Dani Palmer, debutó con el 

primer equipo en Santanyí 

 
Dani Palmer con el At. Baleares en Santanyi 

El juvenil del At. Baleares, Dani Palmer, debuto en la demarcación de lateral derecho 
con el At. Baleares frente al Santanyi, además realizo un muy buen partido y dejo 
muy buenas sensaciones en el partido, esperamos que Ángel Pedraza, lo siga 
teniendo en cuenta y siga dando oportunidades a la cantera del At. Baleares, ya que 
su juvenil Nacional de la mano de Dani Paniza esta realizando una muy buena 
campaña.  

O. Riera. 

http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2010/01/20100110_391.jpg
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Hi ha que recordar que aquesta temporada han anat convocats amb el primer equip 

bastants jugadors juvenils, tant a la lliga com en copa federació. Entre d’altres: Peke, 

Montolio, Makuto, Piña, Alex Cruz. Pel proper butlletí vos prepararem un especial 

amb els jugadors que han debutat al primer equip aquesta temporada. 

 

Crónica Juv. Nacional: La Unión 3-2 At. 

Baleares 
Jornada 18, Dissabte 16/01/2010 - 18:00 h 

 3 – 2  

Camp: Secar de La Real  
 

 

La Unión se impone al At. Baleares  
La Unión: Sabater, Uribe, Martínez, García, Cantero, Facundo, Diaz, Almazan, 
Gonzalez, Andrade, Bigas.  

Cambios: Labandera x Bigas 58′, Esteban x González 68′, Pomar x Facundo 75′.  

At. Baleares: Milu, Rendon, Mayrata, Alcina, Roca, Monto ,Ortega, Revuelta, 
Heredia, Carbonell, Pol 

http://www.futbolbalear.es/equipos/la-union/
http://www.futbolbalear.es/equipos/at-baleares/
http://www.futbolbalear.es/wp-content/uploads/2010/01/La-Union1.jpg
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Cambios: Pons por Revuelta 50′, Calle y López M por Heredia y Monto 58′, López P 
por Carbonell 68′  

Goles: 0-1 Alcina 30′, 0-2 Heredia 42′, 1-2 Facundo 50′, 2-2 García 52′, 3-2 González 
64′ 

Árbitro: Serra Vila. Actuación muy discutida.  

Tarjetas: Mostró más de doce amarillas. Insultos racistas y lanzamientos sobre el 
portero visitante.  

Comentario: Inicio de partido con claro dominio del juego por parte visitante y con 
mayor peligro por parte de su ofensiva, mientras que los locales lo intentaron sólo a 
balón parado. Atlético Baleares bien colocado y dominando la situación en este 
período, de ahí el marcador al descanso. Los visitantes se van al descanso con diez 
jugadores por expulsión.  

La segunda parte empieza con dos jugadas dudosas de fuera de juego en las que 
llegan goles locales. La Unión hace su tercer gol y se queda también con uno 
menos,de ahí al final un acoso a la portería local, con gol anulado por mala 
señalización de una falta por parte del árbitro y los visitantes defendiéndose y 
buscando alguna contra que otra para sentenciar el partido. Ha sido un partido 
bronco en un ambiente excesivamente alterado que no supo manejar el árbitro.  

Diego AB para Fútbol Balear  
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Classificacions 

Primer equip  

 

Juvenil A 
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Cadet A 
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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 

 

OFERTA DE TREBALL . 

 

El CE Atlètic Balears està cercant una persona per treballar a les oficines del 1r 
equip. Horari: Dilluns - dimecres - divendres de 18:30 a 20:30. 
Tasques: 

- Atendre als socis (carnets, informació de partits, vendes de marxandatge, etc) 
- Atendre el telèfon 
- Enviar documents per fax 
- Redactar documents en Word (canvis d'horaris, escrits, etc) 
- Revisar el correu electrònic del club (outlook i gmail) 
- Revisar el correu ordinari. 
 

Els interessats podeu contactar amb el club, al 971.277.553 o 627.217.833 (gerent) o 
atleticbalears@gmail.com 

mailto:atleticbalears@gmail.com
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Força Atlètic !! 

 


