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CLUB DE FUTBOL GLOBAL-PALAMÓS
Nom president: Sr. Jordi Fernández Gálvez
Adreça social oficines: ptge. Ladislao Kubala, s/n
Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava
Telèfon: 693 965 065
www.globalpalamos.cat
info@globalpalamos.cat web: info@globalpalamos.cat
A/e: www.globalpalamos.cat
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 172
Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 14.495
CENS ESPORTISTES: 64 NOIS (63) NOIES (1)

El Club de Futbol Global-Palamós es consolida amb la 8a temporada, d’ençà de la
seva fundació (2009-2015) .

TEMPORADA 2015 – 2016
Començarem per l’equip de la categoria
prebenjamí, els més petits del club, que
ha estat format per 14 jugadors, els quals
han realitzat un molt bon treball i han tingut una clara evolució, gràcies a l’ajuda i a
l’aportació dels dos entrenadors del grup.
Per al club aquesta categoria és, especialment, important ja que s’ha d’aconseguir
que mitjançant el joc els nens adquireixin
uns bons hàbits, és un aprenentatge basat
en la diversió, que els nens aprenguin sense que s’avorreixin i que la seva evolució
sigui positiva per poder veure els resultats
en els anys vinents. El prebenjamí ha participat en la lliga del CCBE, quedant setè
de la competició. Cal esmentar que, no ha
estat fins a la segona volta, que els joves
esportistes han millorat la seva predisposició tot entenent la competició .
Pel que fa a l’equip benjamí ha anat progressant al llarg de la competició, superant algunes dificultats i afrontant-les amb
responsabilitat i maduresa; han consolidat
el seu creixement i desenvolupament dins
la normalitat, segons la seva edat. Han diputat tots els partits de la competició dins
d’un grup exigent i, sobretot, novador com
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és la lliga federativa. La resposta dels jugadors ha estat progressiva i, en conseqüència, han assolint un molt bon joc.
Els alevins, segons els diferents grups de
competició, han lluitat per diversos objectius alhora que han anat progressant al
llarg de la temporada.
L’aleví A ha obtingut una meritosa 6a posició i l’aleví B, la 5a posició. Tots dos grups
han assolit les competències necessàries
per tal de garantir, la propera temporada,
un bon aleví i infantil amb un model de joc i
formació molt marcat, basat en la filosofia
del CF Global Palamós.
En una temporada difícil i plena de canvis,
primer any competint en F11, l’infantil ha
sabut millorar i evolucionar. Cal destacar
que tots els jugadors de l’equip eren jugadors de primer any i han hagut de competir contra jugadors d’equips de segon any.
Aquest grup d’esportistes s’han format
amb la filosofia del CF Global Palamós i,
per al club, representen una fita molt important. Han demostrat ser un grup ferm i
sòlid, amb identitat pròpia i preparats per
entendre que, entre tots, necessitem millorar la seva formació per aconseguir els
objectius marcats.
Per finalitzar, remarcar que aquest club
té la capacitat d’aconseguir resultats sorprenents, tant individuals com col·lectius,
amb els recursos de què disposa en comparació a altres clubs o entitats i, el més

important, que el CF Global Palamós té una
direcció molt marcada i definida en quant
a la formació de joves futbolistes i persones capaces d’enfrontar-se a la vida real.
Des del club volem agrair l’esforç dels
nostres jugadors i entrenadors i, sobretot,
donar les gràcies a totes les famílies que
gràcies al seu suport i comprensió fan que
aquest projecte continuí caminant.

PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017
ACTIVITAT:
Futbol 7 i 11
INICI I DURADA DEL CURS:
De setembre de 2016 a juny de 2017
EDAT ALUMNES:
A partir de 5 anys
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Full d’inscripció degudament omplert
1 fotografia mida carnet
Fotocòpia DNI o full de llibre de família
Fotocòpia targeta sanitària
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
Oficines del CF Global-Palamós ubicades a
l’Estadi Municipal de Futbol PalamósTel. 693 965 065 / info@globalpalamos.
cat / www.globalpalamos.cat
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Aleví B

Prebenjamí

Prebenjamí + Benjamí

Benjamí + Aleví A

Benjamí

Infantil
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MEDALLA DE L’ESPORT DE LA VILA

JORDI FERNÁNDEZ GÁLVEZ
Jordi Fernández Gálvez, nascut el 23 de gener de 1946.
Va començar en el món del futbol l’any 1962 com a jugador del
juvenil del Badalona, club que estava considerat en aquella època
com un dels millors de Catalunya. Val a dir que llavors no existia
el futbol base, tal i com el coneixem avui dia, amb organigrames
tan definits, clubs, categories i calendaris de competicions molt
estructurats.

Preferent. Aquell mateix any se celebra el 75é aniversari del club
i ho celebren amb partits amistosos contra el RCD Espanyol i el
FC Barcelona.
A l’edat de 30 anys i després de 6 temporades al Palamós CF,
és fitxat per dues temporades per l’Atlètic Bisbalenc, amb Joaquim Coromines com a entrenador, assolint l’ascens en la primera
temporada. La temporada 78/79 és fitxat per la Unió Esportiva
Torroella, aconseguint també en la seva primera temporada un
ascens de categoria.
Als 18 anys, Jordi va ser cedit pel Badalona a la Penya Soler,
que jugava a Regional; la Penya Soler es nodria de jugadors del
Badalona, que estava a Segona Divisió grup Nord. Després d’una
temporada amb la Penya Soler va ser fitxat pel Vilassar de Dalt,
durant cinc temporades més, on va aconseguir una promoció
d’ascens a Preferent.
Al 1968, any en el qual li va tocar anar a fer el servei militar, va
fitxar pel Vilanova i la Geltrú que jugava a tercera divisió i al finalitzar la temporada el Sr. Collado el va trucar per fer una prova per
al Palamós CF.
La temporada 70/71, essent Josep Pinto l’entrenador del Palamós,CF, en Jordi és fitxat i aconsegueixen la promoció d’ascens
contra el Figueres. La temporada 73/74 amb en Joan Torrent (ex
jugador del FC Barcelona) com a entrenador, assoleixen l’ascens a

Aquell mateix any, al poble de Palamós s’engega un projecte
de futbol base a través de la Penya Barcelonista, en el qual
Jordi Fernández combinarà la feina de jugador amb la tasca
d’entrenador de joves futbolistes. Cal esmentar el gran treball en aquest projecte d’en “Pitu de l’aigua” i d’en Manolin,
entre altres companys. La Penya Barcelonista va començar
la seva tasca de futbol base amb alevins i van aconseguir arribar a tenir un juvenil propi, on tots el jugadors havien estat
formats íntegrament dins d’aquest model. Arrel del projecte
de la Penya Barcelonista es va formar un Amateur amb jugadors del poble, on Jordi va formar part de la plantilla com
a jugador.
Jordi, en la seva última etapa com a jugador, a l’edat de 39 anys,
va poder participar del nou projecte de la UE Marítima, en la qual
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tots els jugadors eren pescadors del poble. Aquella mateixa temporada van assolir l’ascens de categoria.

Directiva com a directiu, amb Emilio Caballero com a president. La
seva vinculació al càrrec va durar fins la temporada 91/92.

La temporada 86/87 en Jordi deixa de formar part, com a entrenador de futbol base, del Palamós,CF per incorporar-se a la Junta

A partir de l’any 1993, en Jordi cessa la seva relació directa amb
el futbol per passar a ser pare de 3 jugadors que han estat formats
i vinculats de diferents maneres al futbol i al poble de Palamós.
L’any 2009 neix un nou projecte de la mà d’en Jordi Fernández
i el seu fill, Mario, amb la col·laboració de Luis Ramírez. Aquest
nou projecte pren el nom de CF Global Palamós amb l’objectiu
principal d’oferir un projecte de formació de futbol base basat en
l’esforç, l’ humilitat i la transmissió de valors per a desenvolupar-se com a jugadors i persones. Actualment exerceix el càrrec
de president.
Avui 17 de juny de 2016, l’Ajuntament de Palamós – Departament
d’Esports, felicita el Sr. Jordi Fernández Gálvez, i en reconeixement a la dedicació, al treball i a l’aportació envers l’esport té el
goig d’atorgar-li la Medalla de l’Esport Palamosí.
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