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Com en els darrers anys, els veterans del
Palamós,CF, han participat en la 50a edició
del Campionat de Futbol d’Empreses de la
província de Girona, en la categoria veterans “majors de 30 anys”.
Cal destacar l’ambient, forjat al llarg dels
anys, de companyonia i amistat entre tots
els membres de l’equip sense deixar de
banda l’esperit competitiu que es requereix en qualsevol competició. Any rere any
s’han anat incorporant nous jugadors que
han estat vinculats al món del futbol palamosí aconseguint que la unió amb els més
veterans sigui més forta i que, l’harmonia
i la companyonia, esdevinguin el punt més
fort del grup.
A destacar també la figura de l’entrenador
Francisco Martínez “Sisco”, pilar al voltant
del qual gira tot l’equip, essent l’encarregat de fomentar la competitivitat i el bon
ambient dins el col·lectiu !!!

HISTÒRIA DELS VETERANS
DEL PALAMÓS, CF
Valgui aquest escrit com a homenatge a
totes les persones i futbolistes que han
participat en la creació i manteniment de
les penyes de futbol de Palamós, perquè
aquesta gent ha estat la creadora del futbol a Palamós.
Als fets ens remetem i citem fragments
d’aquesta petita joia del futbol palamosí
com és el llibre del benvolgut Evarist Puig,
Història d’una il·lusió, que va festejar el
75è aniversari del Palamós, CF i els posteriors èxits amb l’ascens a 2a divisió: “el
jove dels Matas palamosins tornà d’Anglaterra l’estiu del 1898 amb la primera pilota, les sabates i el reglament en anglès del
joc anomenat Football...”
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El primer camp de futbol va ser a la platja, ho manifestava Gaspar Matas l’any
1948 a la revista As, revista palamosina:
Nuestro terreno de juego era la playa y
puede suponerse que a la media hora no
nos teníamos ya en pie… El sorral era
ample, el camp de joc es marcava en
cada ocasió limitant el terreny amb fites,
pedres i cordes. Hi jugaven ben uniformats amb la roba d’esport, fills de casa
bona de Palamós i de Palafrugell amb
estudis a l’estranger, i intrèpids esquilets de fàbrica que intuïen noves emocions i, tant se val, passar unes hores fora
del treball amb permís de l’amo…”
Quasi al mateix temps sorgiren, a més
del Palamós FC, uns equips de penyes
o colles d’amics. L’any 1899 existien la
Penya Brillants, la Penya Cafeters, Penya Calaveres i la Penya Macos. La persistència d’aquestes penyes es va anar
mantenint malgrat els entrebancs que
va suposar la Guerra Civil Espanyola.

La diferència principal entre les penyes
del futbol palamosí de la preguerra i de la
postguerra és la dependència de les primeres de la societat futbolística local i la
desvinculació de les segones.
La darrera florida es va produir a l’ inici
de l’any 1967. Tot va començar amb una
juguesca al voltant d’una taula del Bar Picnic. Al voltant de partits muntats per fruir
de l’esbarjo i la xerinola, les penyes varen
organitzar un campionat més seriós amb
els següents participants:
Penya Pescadors, Penya Xivarri, Penya
Ràdio Liberty, Penya Llumí, Penya Condal ,
Penya Vincke i Penya Patada (Pic-nic).
Únicament la Penya Vincke ha anat sobrevivint, però això si, actualment amb el nom
de Veterans del Palamós, CF !!!

