
1   CLUB ESPORTIU ALGAIDA 

NÚMERO 4

FEBRER/MARÇ

ANY 2006

ENTREVISTA
a Víctor Casadesús
Sabem que ets sents algaidí, perquè t’ho hem sentit dir, però 
tu no sempre has viscut aquí, com arribes a Algaida?

Tenia uns 10 anys quan vàrem venir de s’Arenal a Algaida. 
A s’Arenal no tenia gaires amics; en canvi, quan vaig arribar 
aquí, vaig començar a anar a escola i en vaig fer molts, a 
partir d’aquell moment sempre m’he sentit algaidí, és on 
m’agrada viure i si en un futur m’he de comprar una casa ja 
puc dir que segur que serà a Algaida.

Com va ser el camí que et va dur al primer equip del 
Mallorca?

La veritat és que és un camí llarg, amb molta de feina i 
ple de constància, perquè he tingut moments en què he 
volgut abandonar el futbol, ja que al Mallorca és difícil, 
cada any duen jugadors nous, sempre hi ha competència i 
hi ha moments en què es passa malament. Però bé, a mi 
m’han ajudat, sobretot la meva família, i vaig jugar des de 
la categoria infantil al Mallorca, pujant any rere any, i he 
tingut la sort que es confiàs en mi, que és molt important, 
fins ara, en què he arribat al primer equip.

A què aspires ara que estàs a primera divisió?

Un sempre aspira a jugar —perquè vaig començar jugant i 
ara estic a la banqueta— i a fer-ho bé. Ara bé, si ho fas bé 
i arriba una bona oferta per anar a un club més gran, una 
oferta que satisfaci el club i a mi, seria una bona fita anar-hi. 
Però la veritat és que actualment ho veig un poc difícil i estic 
molt bé al Mallorca.

Què fas quan no jugues a futbol?

No estudii ni faig feina, i el que m’agrada és jugar amb la 
Play, el cotxes de ràdio control, sortir amb els amics i anar 
de compres, que és un mal vici que m’agrada bastant. Amb 
això pas el temps.

Què diries als infants què han de fer per ser un futbolista de 
primera divisió o, simplement, un bon futbolista?

La primera cosa és que s’ha de tenir sort, perquè a les Illes 
només tenim un equip a primera divisió, per tant has de tenir 
la sort que es fixin en tu. Després fer el bot a primera és difícil 
i prou complicat, ja que el segon equip del Mallorca està a 
tercera i el bot és molt gros. I no tan sols hi ha això, quan ets 
petit a vegades et fa ganes deixar-ho, llavors hi ha moments 
en què et despistes, ja que arriba l’edat de sortir de marxa... 
Jo vaig tenir la sort que mon pare, sobretot, i la meva família 
em van estar a sobre i em van ajudar a tornar-me a centrar. 
Jo crec que has de ser molt sacrificat i has de voler arribar 
lluny, perquè ho has de deixar tot pel futbol.

Sabem que tens amics a l’equip de primera regional i, per 
tant, el deus seguir, què farem aquesta temporada?

A mi m’agradaria molt que pujàs, però ho veig difícil, ja que 
els partits que he vist aquesta temporada sempre han estat 
fora camp, i ens costa molt puntuar fora camp. En canvi, 
veig que a casa ens va molt bé, ja que hem tret moltíssims 
de punts; per tant, si volem fer alguna cosa haurem de 
millorar quan juguem fora camp, de tota manera es fa una 
bona temporada.

Com a algaidí i futbolista, què trobes que falta a l’Algaida?

M’imagín que el mateix que a tots els clubs petits: doblers. 
Però bé, com a aquests tampoc no sempre són el més im-
portant, també hi ha d’haver ganes, implicació, feeling per 
fer que les coses vagin bé.

I què li sobra?

No et ser dir què li deu sobrar; sincerament, no crec que li 
sobri res.

Un club de poble com és l’Algaida, quina és la principal 
feina que ha de fer?

Jo crec que l’Algaida, des del punt de vista formatiu, ha de 
fomentar l’esport, tant entre els infants com entre els pares. 
D’aquesta manera un des de petit comença a jugar, va 
pujant, i es poden arribar a fer equips en què tota la gent 
sigui d’Algaida. No tenc res en contra de la gent que ve de 
fora, però si ve ha de ser per millorar el que ja hi ha. Ara bé, 
també estic segur que hi ha exjugadors que tenen la meva 
edat i que, perquè els ha agradat fer altres coses o els ha fet 
més ganes sortir i no sentir-se fermats, han deixat de jugar. 
Evidentment, un club petit no pot fer-hi res, perquè no pot 
fiscalitzar els seus jugadors. De tota manera, una de les coses 
importants és la formació, i l’altra, ja sigui per al poble o bé 
per als aficionats, seria pujar a preferent, ja que tenc el record 
de venir a veure jugar l’Algaida quan estava a preferent i veure 
un camp molt ple, ara no n’hi va tanta. Però això passa a 
l’Algaida i també ens passa a nosaltres. 
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GRAN FESTA DE CARNAVAL

El Club Esportiu Algaida va organitzar el passat dia 25 de 
febrer un sopar i un ball de disfresses al local de Sa Portassa 
amb motiu de la rua i festa d’en Camestrotes. Al mateix 
temps es va dur a terme al local Jove una festa sopar per 
als nins i nines sota la responsabilitat de tres monitors en 
què els més joves pogueren gaudir d’una vetlada amb els 
seus companys de comparsa i alhora els pares pogueren 
participar activament en la festa. La bauxa va ser un èxit, 
i grans i petits s’ho passaren d’allò més bé.
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Per això, la Junta Directiva del Club Esportiu Algaida vol do-
nar les gràcies públicament a tots els que van participar en 
aquesta festa, i especialment a l’Ajuntament d’Algaida per 
haver facilitat l’ús del local Jove i per l’ajuda econòmica, a 
en Xisco Vidal per la seva col·laboració, a en Tomeu Salas, 
als veïnats i a tots als qui, d’una manera o l’altra, han 
contribuït de forma desinteressada i voluntària a aconseguir 
que la festa fos un èxit. Moltes gràcies.

JUNTA DIRECTIVA DEL CE ALGAIDA
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PARTIT DATA RESULTAT

1a
 RE

GIN
AL CE Algaida - Arenal 05/02/06 1 - 2

Pollença - CE Algaida 12/02/06 5 - 0
CE Algaida - Escolar 18/02/06 1 - 3
Rtiu Victoria - CE Algaida 25/02/06 2 - 2
CE Algaida - Sta. Maria 05/03/06 0 - 1
CE Algaida - Barracar 12/03/06 3 - 1
Constància - CE Algaida 18/03/06 4 - 1
CE Algaida - Porto Cristo 26/03/06 1- 1

PARTIT DATA RESULTAT

AL
EV

Í 
CE Algaida - At. La Unión 04/02/06 0 - 0
CE Algaida - Sp. Sant Marçal 11/02/06 3 - 5
Collerense - CE Algaida 18/02/06 1 - 0
CE Algaida - Son Caliu 04/03/06 3 - 4
Xilvar - CE Algaida 11/03/06 5 - 0
CE Algaida - Port d’Andratx 18/03/06 8 - 0
Pla de na Tesa At. - CE Algaida 25/03/06 7 - 1

PARTIT DATA RESULTAT

 BE
NJ

AM
Í 

CE Algaida - PB Llubí 03/02/06 3 - 2
Santanyí - CE Algaida 11/02/06 2 - 2
CE Algaida - España 17/02/06 3 - 3
CE Algaida - Arenal 03/03/06 3 - 5
Ses Salines - CE Algaida 11/03/06 2 - 2
CE Algaida - S’Horta 17/03/06 8 - 3
Rtiu. Arenal - CE Algaida 25/03/06 3 - 2

PARTIT DATA RESULTAT

FE
ME

NÍ
 

CE Algaida - Port Pollença 04/02/06 2 - 2
CE Algaida - At. Peguera 11/02/06 3 - 2
Pollença - CE Algaida 18/02/06 2 - 0
CE Algaida - Esp. Sa Vileta 25/02/06 5 - 2
Soledad - CE Algaida 04/03/06 5 - 0
Collerense B - CE Algaida 18/03/06 5 - 2

PARTIT DATA RESULTAT

 IN
FA

NT
IL CE Algaida - Sp. Sant Marçal 04/02/06 2 - 3

CE Algaida - At. Son Gotleu 11/02/06 5 - 2
Collerense - CE Algaida 18/02/06 1 - 2
Sineu - CE Algaida 25/02/06 5 - 2
CE Algaida - At. P. Ramon Llull 04/03/06 3 - 1
Port d’Andratx - CE Algaida 11/03/06 10 - 0
CE Algaida - San Francisco At. 18/03/06 1 - 0
Son Sardina - CE Algaida 25/03/06 1 - 0

PARTIT DATA RESULTAT

 JU
VE

NI
L 

CE Algaida -At. Rafal A 04/02/06 1 - 2
Sta. Maria - CE Algaida 11/02/06 2 - 0
CE Algaida - Santanyí 18/02/06 5 - 2
At. Camp redó - CE Algaida 04/03/06 5 - 1
CE Algaida - At. Son Gotleu 11/03/06 8 - 2
Artà - CE Algaida 25/03/06 3 - 1

PARTIT DATA HORA

1a
 RE

GIO
NA

L

CE Algaida - Cala d’Or 09/04/06 16:30
CE Algaida - Ses Salines 30/04/06 17:00
CE Algaida - At. Rafal 14/05/06 17:00
CE Algaida - Pilares 28/05/06 17:00

PARTIT DATA HORA

AL
EV

Í

CE Algaida - Patronat 01/04/06 10:30
CE Algaida - At. Son Ferriol 22/04/06 10:30
CE Algaida - Cardassar 06/05/06 10:30

PARTIT DATA HORA

BE
NJ

AM
Í

CE Algaida - Campos 31/03/06 19:00
CE Algaida - Felanitx 21/04/06 19:00
CE Algaida - Sineu 05/05/06 19:00

PARTIT DATA HORA

FE
ME

NÍ CE Algaida - Rtiu. P Arraval 01/04/06 16:00
CE Algaida - Son Cladera At. 14/04/06 19:00
CE Algaida - Es Raiguer 29/04/06 17:00

PARTIT DATA HORA

IN
FA

NT
IL CE Algaida - Esp. Sa Vileta 01/04/06 12:00

CE Algaida - Son Cladera 22/04/06 12:00
CE Algaida - At. Pl. Calvià 06/05/06 12:00
CE Algaida - Collerense 27/05/06 11:00

HORARIS RESULTATS

ENTREVISTA 
a Víctor Casadesús 
CONTINUACIÓ

Barça o Madrid?
Jo, la veritat, més Barça.
Jogo bonito o catenaccio?
Per mi, el joc guapo. 
Romario, Ronaldo, Eto’o o Víctor?
Jo aquí no hi pint res, perquè són tres estrelles. La veritat 
és que no sé quin triar; quan era petit m’agradava molt 
Romario, però és que Ronaldo i Eto’o també són molt grans, 
no ho sé. Tots tres.
Qui serà el campió de lliga?
Crec que és molt clar, el Barça la té molt mal de perdre, hauria 
de perdre tots els partits i els altres guanyar-los tots.
I d’Europa?
M’agradaria que fos el Barça, però és molt difícil ja que hi 
ha el Milan, que és un equip molt poderós. De tota manera, 
el Barça està molt fort i pot ser un possible campió.
Vols afegir-hi res.
No res, que ha estat un plaer.
Res més, moltes gràcies i que tenguis sort.

JORDI JUAN SASTRE


