
 

 
 

Fe d’errates 

En el calendari de Caixa Rural Vila-real 2023 s’afirma que el Villarreal va pujar el dia 

8 de gener en Burjassot. No és així. Aquella victòria va ser clau, però li falta un punt 

i matemàticament ho va fer el diumenge següent en El Madrigal. De fet, la foto que 

acompanya el text és del dia 15 de gener de 1956 en El Madrigal. 

 

 

Va passar un 1 de gener… 

 
1926 

El CD Villarreal li guanya 10-0 al Mercurio FC de València. El partit es disputa en El 

Madrigal. Els gols són marcats per Agost, Colom, Carda, Peset i Guinot, però la 

crònica de l’Heraldo de Castelló no especifica quants gols va marcar cada jugador. 

 

1944 

Naix a Borriana Vicente Sanchis Uriós, conegut en el món futbolístic com Sanchis. 

Va jugar en el Villarreal la temporada 1969-70 i va ser un dels jugadors que va 

aconseguir la fita de pujar a segona divisió per primera vegada en la història del 

Villarreal. Va arribar al Villarreal procedent del Borriana. 

 

En lliga, va jugar huit partits aquella temporada: dos de titular i sis va entrar des de 

la banqueta. Va marcar un únic gol, però va ser important perquè va suposar l’únic 

gol del Villarreal en camp de l’Atleti Balears en la jornada 13 de lliga. En aquell 

partit, el Villarreal es va avançar per 0-1, però l’Atleti Balears li va empatar quan 

faltaven només 7 minuts per al final del partit. 

 

En Copa, va jugar un únic partit. Ho va fer com a titular i va ser el primer partit de la 

història del Villarreal CF en Copa. Va perdre 2-1 en el camp de La Unión. 

 

En una època on la distribució de jugadors en el camp era d'1-3-2-5, Sanchis jugava 

en la part de davant. 

 

Sanchis va morir en 2022. 
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1948 
En un partit amistós a benefici de l’exjugador Bellmunt, el Foghetecaz li guanya 5-1 

a una selecció de jugadors de l’At. Castelló i de l’infantil del Castelló. Pel Villarreal 

marquen Marcet (2), Marcet II (2) i Ayet. És destacable que Marcet, en aquell 

moment jugador del CD Castelló i que posteriorment ho seria de la selecció 

espanyola, jugara en el Foghetecaz. Va formar part del Foghetecaz: en la 

temporada 1946-47. 

 

1950 

El Foghetecaz empata 1-1 en el camp de l’At. Castelló en un partit del campionat 

regional d’aficionats. El gol del Foghetecaz, què és l’1-1, el marca Cubero. 

 

1951 

El Foghetecaz: li guanya 7-1, en El Madrigal, al Torrentino, en partits de tornada de 

¼ de final del campionat regional d’aficionats. Els gols són obra de Mallén (4), Font 

de Mora (2) i Cervera en pròpia porta. 

 

Donat que el Foghetecaz havia guanyat 1-12 en el camp del Torrentino, el global de 

l’eliminatòria és de 19-2 per al Foghetecaz. Aquesta passa per ser l’eliminatòria a 

doble partit que el Villarreal guanya per més diferència en tota la seua història. 

 

La victòria 1-12 en camp del Torrentino és la victòria més gran del Villarreal CF en 

un partit oficial. 

 

1952 
Es disputa un partit amistós en El Madrigal a benefici de Vicente Broch, qui fora 

jugador del CD Villarreal quan aquest equip va ser campió de primera regional 

valenciana en 1935. El CAF Villarreal juga contra la Penya Soriano. El Villarreal 

guanya 4-1 amb gols d’España, Anglés, Almazán i Cubero. 

 

1966 

Manuel Monferrer Roig naix a Iglesuela del Cid. Conegut futbolísticament com a 

Monfi va jugar en el Villarreal entre les temporades 1986-87 i la 1988-89 quan a 

causa del buit de poder en el Villarreal se’n va anar a l’Albacete de la mà de Benito 

Floro, on aconseguiria l’ascens de segona B a segona A en la primera temporada en 

aquell equip i de segona divisió A a primera en la segona temporada. També jugaria 

en el Manlleu i el Sant Andreu. Monfi era un central molt tècnic, amb una magnífica 

eixida de la pilota. Amb el Villarreal va aconseguir un ascens, de tercera divisió a 

segona divisió B, la temporada 1986-87. Després va jugar dues temporades 

fantàstiques en la segona divisió B. 
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1967 

El Villarreal comença molt bé un any que acabarà sent molt important en la seua 

història perquè puja per segona vegada en la seua històra a categoria nacional. En 

el partit corresponent al campionat de lliga de primera regional, el Villarreal li guanya 

7-0 al Silla, amb 5 gols de Martínez, 1 de Ridaura i 1 de Enri. Martínez aconsegueix 

una gesta que mai ha aconseguit cap jugador del Villarreal de tercera divisió cap 

amunt. 

 

1977 

En El Madrigal, el Villarreal li va guanyar 3-1 al Nules amb gols de Diego, Carlos 

Juan i Forment. Aquell any el Villarreal militava en Regional Preferent. Va ser l’única 

temporada des de la 1967-68 fins a l'actualitat que el Villarreal no va militar en 

categoria nacional. 

 

1978 

En el Madrigal, el Villarreal comença l’any nou perdent 0-1 davant el Villena en un 

partit corresponent al campionat de lliga de tercera divisió. 

 

1984 

En el Madrigal, el Villarreal comença l’any nou perdent 0-1 davant el Llevant en un 

partit corresponent al campionat de lliga de tercera divisió. 

 

1985 

Naix a La Vila Joiosa José Manuel Catalá Mazuecos, conegut futbolísticament com 

a Català. Va estar format en la pedrera del València. Després de jugar cedit en 

segona divisió B en l’equip del seu poble durant dues temporades torna a la 

disciplina valencianista per militar en el Mestalla, on juga en la mateixa categoria. De 

València va a l’Alacant, on en la primera temporada aconsegueix l’ascens amb 

aquest equip a segona divisió A i on juga una temporada en aquesta categoria. 

Després de dues temporades en l’equip alacantí és fitxat pel Villarreal per al filial. 

 

Català juga la primera temporada del Villarreal B en segona divisió A, la 2009-10, on 

fa una molt bona temporada jugant de central per l’esquerra i algunes vegades de 

lateral per aquest costat. Amb Garrido com a entrenador del primer equip pugen 

molts jugadors del B i entre ells Català que formarà part de la primera plantilla del 

Villarreal les temporades 2010-11 i la 2011-12. En la primera temporada juga 30 

partits (16 de lliga, 9 d’Europa League i 5 de copa). La següent temporada juga 17 

partits (13 de lliga i 4 de Champions League). 

 

Després del Villarreal juga en el Múrcia en segona divisió A, l’Apollon de Limasol de 

Xipre, el PAE Veria de Grècia, el Racing del Ferrol, el Jumilla, l’Ejea de los 

Caballeros, el San Juan, el San Juan i el Dos Hermanas Club de Futbol 1971. 
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1989 

El Villarreal, entrenat per Benito Floro, comença l’any perdent 0-2 contra l’Olímpic de 

Xàtiva. Aquest partit és, fins l’actualitat, l’últim partit que el Villarreal ha jugat en Cap 

d’any. Els futbolistes han aconseguit, a partir de les seues reivindicacions, que no es 

jugue en Espanya aquest dia. 

 

1990 

Naix a Vinaròs Jordi Pablo Ripollés, més conegut futbolísticament com Jordi Pablo. 

Va començar a jugar a futbol en el seu poble i en categoria aleví va començar a 

jugar en el Villarreal. Va anar destacant en totes les categories i en la temporada 

2007-08 va arribar al Villarreal B, que militava en segona divisió B, on seria una 

peça destacada en la temporada 2008-09, quan el Villarreal B va pujar per primera 

vegada a segona divisió A. Alternava la titularitat amb Cristóbal en la banda dreta 

del centre del camp. 

 

En l’any 2009, el dia 11 d’abril, va debutar en el primer equip del Villarreal, al 

substituir a Bruno en el minut 30 de la segona part. El Villarreal va perdre aquell dia 

per 0-2. Quatre dies després va participar en un partit de ¼ de final de la Champions 

League. El Villarreal va perdre 3-0 en el partit de tornada i es va acomiadar de la 

competició. Jordi Pablo va jugar els últims 20 minuts del partit en substituir a Cani. 

La seua única participació amb victòria seria el 26 d’abril del 2009, quan va jugar 

poc més de mitja hora en la victòria 1-2 del Villarreal en Getafe. 

 

Cal destacar que Jordi Pablo va ser internacional amb Espanya en les categories 

sub 15, sub 16, sub 17 i sub 19. Destaca en el seu palmarés que va ser subcampió 

mundial sub 17 en 2007. En aquest torneig destaca el seu gol contra França en ¼ 

de final, que va ser clau perquè Espanya acabara classificant-se a semifinals per 

penals. També va estar present en la fase final d’un europeu sub 19 en 2009. 

 

Després d’aquest europeu sub 19, Jordi Pablo va marxar al Màlaga i allí va patir una 

important lesió. També jugaria en el Cartagena, l’At. Madrid B, el Socuéllamos i el 

Mirandés i en la Roda on es va retirar en 2016 a conseqüència d’una lesió. 
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Efemèrides ampliades 

 

1967 

 
Villarreal-Silla 
 
L’any 1967 començava amb un partit en casa del Villarreal. En El Madrigal van jugar 
el Villarreal i el Silla, en partit corresponent a la jornada catorze del campionat 
nacional de lliga de primera regional. Aquesta confrontació acabaria sent històrica 
per la gesta golejadora de Martínez. 
 
El context 
 
La temporada 1966-67 va ser la primera temporada de Pascual Font de Mora com a 
president del Villarreal. La il·lusió era retornar al Villarreal a categoria nacional. El 
Villarreal jugava en primera regional, que era la primera categoria depenent de la 
federació valenciana. Si pujava ho feia a la tercera divisió, que era la categoria de 
bronze del futbol espanyol. 
 
El Villarreal va acabar l’any 1966 líder després de catorze jornades disputades amb 
23 punts, amb 3 d’avantatge respecte al Burjassot, 4 respecte a l’Alzira i el Canals. 
 
En les catorze primeres jornades de lliga, el Villarreal havia guanyat dotze partits, 
empatat un i perdut tres partits. Els últims tres partits de lliga abans del partit contra 
el Silla es contaven per victòries. El mes de desembre havia sigut magnífic per al 
Villarreal, amb victòries contra el Paterna, 3-0, i el Catarroja, 2-0 i en Alginet per 0-1. 
 
En El Madrigal, el Villarreal havia jugat set partits, aconseguint sis victòries i cedint 
un únic empat, en la jornada dos de lliga, en un partit davant del Nules, que va 
acabar sense gols. En aquests partits, el Villarreal havia marcat vint gols i rebut 3, 
destacant la golejada del Villarreal al Benaguasil per 7-2. Per la seua part, el Silla 
era l’últim classificat, amb només 6 punts aconseguits. Per tant, tota l’afició esperava 
el partit contra el Silla amb optimisme. 
 
Fitxa tècnica del partit 
 
El Madrigal, 1-1-1967. 
 
Villarreal 7- Silla 0. 
 
Villarreal: Balanzá; Barberá, Navarro, Sol; Guaita, Julio; Ferrer, Fede, Martínez, 
Ridaura i Enri. 
 
Silla: Gastaldo; Giner, Tarín, Zaragozá I; Barberá, Rua; Zaragozà II, Mirto, Serrador, 
Peiró i Díaz. 
 
Àrbritre: senyor Vivó: 
 
Golejadors: Martínez (5), Enri i Ridaura. 
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Desenvolupament del partit 
 
Des de l’inici al final del partit només va haver-hi un equip en el camp, el Villarreal. 
El partit ja va quedar totalment decidit en la primera part, que va acabar en un 
marcador de 4-0. Martínez va marcar el primer gol de penal, i no seria l’únic gol que 
marcaria en la primera part perquè va fer dos gols més. A més, Enri també va 
marcar. 
 
En la segona part, el Villarreal va seguir amb el seu domini total sobre el Silla. 
L’equip valencià va ser molt honrat i esportiu, però només va arribar tres vegades a 
la porteria de Balanzá i va poder fer poc en defensa davant el bon joc del Villarreal 
en totes les seues línies. Ridaura i Martínez per partida doble van fer els tres gols 
que va aconseguir el Villarreal en aquesta segona part. 
 
Qui era Martínez, el jugador que va marcar cinc gols amb el Villarreal en un partit 
oficial? 
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Vicente Martínez Orrico va nàixer el 19-4-1944 a Burjassot. Va arribar al Villarreal 
molt jove, ja que en la temporada 1966-67 es va perdre algun partit per estar fent el 
servici militar. En aquesta temporada va ser el màxim golejador del Villarreal, 
marcant 29 gols en lliga. El València es va fixar en ell i el va fitxar per al Mestalla, 
que en la temporada 1967-68 militava en segona divisió, però aquella temporada 
només va jugar 4 partits i va marcar 1 gol. Posteriorment jugaria en el Paiporta, 
l’Acero, l’Europa, el Menorca i l’Algemesí. Fins a l’actualitat cap jugador del Villarreal 
ha aconseguit marcar cinc gols en un partit oficial en categoria nacional ni en partit 
de Copa. 
 

1989 
 
Villarreal- Olímpic de Xàtiva 
 
El dia 1-1-1989 es va jugar per última vegada en Cap d'Any en El Madrigal. Aquell 

dia, el Villarreal es va enfrontar a l'Olímpic de Xàtiva en partit corresponent a la 

jornada 17 del campionat nacional de lliga del grup IV de segona divisió B. 

 

El context 

 

Aquella temporada el Villarreal havia fet un gran equip i havia contractat a un 

entrenador amb molt bon futur, Benito Floro. Aquest apostava per un joc vistós 

buscant la superioritat en banda amb combinacions dels laterals i els interiors i 

sempre defensava en zona, en una època en què això no era del tot habitual, 

perquè encara hi havia molts equips que marcaven a l'home o de manera mixta. 

 

El Villarreal arribava al partit després d'una magnífica ratxa d'11 partits sense 

perdre, amb 4 victòries consecutives que l'havien posat en la tercera posició del 

campionat a només dos punts del líder, el Llevant. Cal recordar que en aquella 

temporada la victòria tenia un valor de 2 punts i que no hi havia promoció d'ascens a 

segona. Hi havia 4 grups de segona B i el campió de cada grup pujava. Aquell any 

el Villarreal havia confeccionat un equip per pujar i estava en totes les opcions quan 

va començar 1989. 

 

Per la seua part, l'Olímpic de Xàtiva havia perdut potencial respecte a l'anterior 

temporada, on fins a l'última jornada havia tingut opcions de pujar a la segona divisió 

A. L'entrenador de l'Olímpic en aquella magnífica temporada era Benito Floro i l'estil 

de joc que va fer somiar a la gent de Xàtiva el va implementar en Vila-real. 

 

Després de 16 jornades de lliga l'Olímpic ocupava la posició amb 13 punts i només 

havia guanyat 3 partits sobre 16 disputats. Pareixia un partit, a priori, prou 

assequible per al Villarreal. L'únic avantatge de l'Olímpic és que coneixia a la 

perfecció com jugava el Villarreal i això li podria permetre al seu entrenador Garrido 

fer un bon plantejament del partit. En l'Olímpic de Xàtiva destacava el seu porter 

Oliver, un porter nascut a Suïssa al qui Benito Floro s'emportaria a Albacete la 
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temporada 1989-90 i aconseguirien junts l'ascens a segona divisió A. També tenien 

algun veterà com el migcampista Biri, en el seu dia fitxatge estrela del Villarreal i que 

havia jugat 42 partits amb el Sevilla a primera divisió. Altres jugadors importants 

eren Rosa, un migcampista de molta qualitat, els defenses Castillo i Navarro o el 

davanter Javi. Sobre Rosa cal dir que Benito Floro el va voler per al Villarreal en 

l'estiu de 1988. I Navarro era un vell conegut per La Plana, ja que va ser jugador del 

Castelló. 

 

Això si, en el Villarreal es vivia una gran fractura social. Ernesto Girona era el 

president i tenia el suport econòmic de Porcelanosa, però Font de Mora no estava 

en la directiva i amb tota la gent al voltant seu formava una oposició a la directiva. 

Això feia que molts aficionats es posicionaren en un bloc o un altre i creava un mal 

ambient al voltant de l'equip. També cal destacar que el periodista més influent de 

l'època, Julio Insa, estava molt en contra de la directiva del Villarreal i de Benito 

Floro. 

 

Julio Insa dirigia el programa nocturn Gran Deportivo de la cadena Cope i feia un 

desplegament mai conegut, ni abans ni després en la província de Castelló, cada 

diumenge amb més de 10 hores en directe de programa. Era un presentador amb 

un estil molt paregut al de José María García i buscava molt la polèmica. Molta de la 

massa social del Villarreal l'escoltava i tot es va enrarir encara més quan van 

començar a aparéixer per Vila-real propaganda en forma de fulls o de Din-A3 en 

contra d'aquest periodista. 

 

Tot açò va afectar els jugadors. Es discutia molt que Floro no posara de titular 

indiscutible a Sebastián Nadal i això va suposar un enfrontament entre aquest 

jugador i l'entrenador fins que poc abans del partit contra l'Olímpic Sebastián Nadal 

va ser apartat de la disciplina de l'equip. Precisament aquest jugador li havia marcat 

4 gols a Oliver la temporada anterior, en la visita de l'Olímpic de Xàtiva a Vila-real en 

octubre de 1987. 

Nadal era un jugador molt volgut per tota l'afició, però Floro no el considerava com a 

titular. Julio Insa el reclamava com a titular. Segons va dir Insa, Benito Floro li va dir 

a Nadal en el vestidor que algunes amistats el perdrien (com la que tenien Nadal i 

Insa). Tot açò va anar distanciant al jugador i a l'entrenador fins que el van apartar 

de l'equip, fet que no va ajudar res a la pau social dels aficionats. 

 

Un altre aspecte important era decidir el dia i l'hora del partit. Era millor jugar el dia 

31-12-1988 o l'1-1-1989? La directiva va decidir reunida amb més d'un 75% de vots 

a favor que el partit es jugaria el dia de Cap d'Any. Es va decidir que el partit 

començaria a les 5 de la vesprada. 
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Prèvia 

El Villarreal tenia tot l'equip disponible, excepte Nadal apartat de l'equip per Benito 

Floro, Chesa i Manolo, un extrem amb molta qualitat d'explosió tardana i que 

posteriorment va arribar a jugar en primera divisió amb Benito Floro d'entrenador. 

Les baixes de Chesa i Manolo eren molt importants perquè eren dos jugadors claus 

en l'equip. 

Un grup d'aficionats va decidir contractar una xaranga per animar a l'equip. També 

van comprar traques per rebre a l'equip. Julio Insa diria després que tot això va ser 

una maniobra perquè no es manifestara quasi tota l'afició contra Benito Floro. 

El partit 

Fitxa tècnica 

 

Villarreal 0-Olímpic Xàtiva 2. 

 

Gols de Gaby en el minut 67 de partit i de Ramos en el 88. 

 

Villarreal: González, Carrillo, Higinio, Quique, Mario, Monfi, Eguileor, Alberto, 

Urrecho, Adriano i Cazaurang. 

 

Canvis: al descans Soriano va entrar per Quique i en el minut 80 Manu va entrar per 

Alberto.  

 

Olímpic: Oliver,  Sancho, Alain, Navarro, Marrero, Biri, Javi, Ricardo, Yales, Rosa i 

Serrano. 

 

Canvis: Ramos per Javi en la primera part i Gaby per Yales. 

 

Àrbitre: Burrueco Moreno i en les bandes Moreno. Va expulsar a Marrero de 

l'Olímpic i a Higinio del Villarreal. En els dos casos per doble groga. 
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Incidències 

En el partit es va guardar un minut de silenci per Pascual Molés Almela, que va 

morir el dia de Nadal de 1988, exjugador i exdirectiu del Villarreal. Com a jugador va 

jugar en la Peña Lafuente, en el CD Villarreal de després de la guerra civil i en el 

Educación y Descanso de Villarreal en la temporada 1946-47. Després va formar 

part de la junta directiva del Villarreal durant més de 20 temporades. Una persona 

molt important en el futbol de Vila-real, que va ser jugador i directiu del Villarreal. 

 

Va presenciar el partit Manolo García Díaz, nascut a Algesires i exjugador del 

Villarreal en la temporada 1940-41. Aquest exjugador que estava de visita per Vila-

real va aprofitar per a anar a El Madrigal, que estava molt canviat des de els seus 

dies. 

 

Des de la grada es van produir algunes protestes contra Benito Floro a causa de la 

decisió d'apartar a Nadal de l'equip. Protestes que van anar en augment a mesura 

que l'equip no funcionava. Algun espectador va estar fora de lloc per aprofitar el 

minut de silenci per Pascual Molés per protestar contra Floro, però va ser algun cas 

molt aïllat. 

 

Desenvolupament del partit 
El Villarreal va jugar un mal partit i va perdre 0-2 contra tot pronòstic contra l'Olímpic 

de Xàtiva, el que va suposar el primer partit perdut en casa de tota la temporada. 
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El partit va començar molt malament per a l'Olímpic que va veure com el seu 

davanter Javi es lesionava en els primers minuts. A més, en el minut 30 es va 

quedar amb 10 jugadors per l'expulsió de Marrero per doble groga. El Villarreal va 

tindre algunes arribades, però l'ordre defensiu de l'Olímpic de Xàtiva es va imposar 

en la primera part. Al descans es va arribar 0-0. 

 

En l'inici de la segona part, Floro va canviar Quique, per un jugador més ofensiu, 

Soriano. Amb això buscava per una banda ser més ofensiu i aprofitar la superioritat 

numèrica i per una altra protegir al seu central que ja tenia una targeta groga. L'inici 

de la segona part va començar amb un esglai perquè en el minut 47 se li anul·là un 

gol a l'Olímpic de Xàtiva. Després el Villarreal va tindre moltes oportunitats per part 

principalment de Cazaurang i Adriano, però l'encert d'Oliver i el desencert dels 

jugadors groguets va fer no encetaren el marcador. En el minut 64 i després d'un 

contracop de l'Olímpic, Gaby, jugador que acabava d'entrar va tirar un fort tir des de 

fora de l'àrea en una jugada a pilota parada que va entrar per l'escaire de González i 

va suposar el 0-1. Un gran gol. 

 

El Villarreal ho va seguir intentant, però tot es va complicar més quan una falta 

evitable Higinio va veure la segona groga i el Villarreal es va quedar amb 10 

jugadors. Amb l'equip bolcat a la recerca de l'empat, l'Olímpic mitjançant Ramos va 

marcar el 0-2 en un contracop. Així sentenciava un partit que el Villarreal, encara 

que amb les oportunitats que va tindre haguera pogut marcar algun gol, no va saber 

jugar. Mostra d'açò és que estant molt de temps en superioritat numèrica només va 

tirar 2 córners per 3 que va llançar l'Olímpic de Xàtiva. 

 

El millor jugador del Villarreal va ser Monfi. 

 

Després del partit 

Floro va reconéixer que l'equip no va estar ben posicionat ni va pressionar el que 

tocava. També va dir que van estar molt desencertats de cara al gol. No va voler 

entrar a valorar els crits contra ell ni els xiulets d'una part de la grada. Va ser 

diplomàtic i va dir que el públic és qui paga i pot fer el que considere. 

 

Garrido va dir que era una victòria molt important per a l'Olímpic. Va destacar al seu 

porter Olíver. 

 

Afortunadament, el dia 4 de gener Nadal es va reincorporar als entrenaments del 

Villarreal i va fer la pau amb Benito Floro. Aquella temporada Nadal va jugar 26 

partits amb el Villarreal 19 de titular, dels quals va ser substituït en 13 i va entrar en 

7 partits com a suplent. Mai va acabar de ser un indiscutible com demanava un 

considerable sector de l'afició. 
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Va passar un 2 de gener… 

 

1971 

En partit corresponent al campionat de lliga de segona divisió, el Villarreal va perdre 

1-2 en El Madrigal davant el Langreo. El gol local el va marcar Planes. 

 

 

1983 

En partit corresponent al campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal va perdre 

3-1 en Sant Gregori davant el Torrent. El gol del Villarreal el va marcar Benito. 

 

1994 

El Villarreal aconseguia una important victòria davant el Múrcia amb un gol del 

jugador canari Javi II. Va ser el primer partit del Villarreal des de la constitució de la 

SAD. El partit era de segona divisió A. 

 

2001 
Diego Cagna va marcar el primer gol del mil·lenni en el futbol espanyol. El Villarreal 

va jugar el primer partit oficial en Espanya del nou mil·lenni. Va ser una eliminatòria 

a partir únic en el camp de Granada i va caure eliminat en perdre als penals. El partit 

va acabar 1-1 i el Villarreal va caure en copa contra un rival que estava dues 

categories per sota de l’equip groguet. 

 

2008 
El Villarreal va derrotar 2-1 a Las Palmas en el partit de tornada d'1/16 de final de 

Copa. Els gols del Villarreal van ser aconseguits per Rossi i Guille Franco. El 

Villarreal es va classificar per un global de 6 gols a 3. 

 

2010 
El Villarreal va empatar 1-1 en Barcelona en un dels millors partits de l’era Valverde. 

El Barcelona venia de guanyar-ho tot i celebrava la fita d’aconseguir la seua sexta 

Copa consecutiva, el mundial de clubs, però no va poder amb un Villarreal fantàstic. 

David Fuster va jugar un partit espectacular i va aconseguir el gol de l’empat. 
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Efemèrides ampliades 
 

2001 
 

Granada 1- Villarreal 1 

Granada i Villarreal s’enfrontaven en partit d'1/16 de final de Copa en una 

eliminatòria que es disputava a partit únic i on en cas d’empat al final del temps 

reglamentari es disputava una pròrroga i si persistia l’empat calia llançar penals. 

 

Context del partit 

El Villarreal militava per segona vegada en la seua història en la primera divisió del 

futbol espanyol. Per la seua banda, el Granada estava en la segona divisió B. 

 

El Villarreal estava fent molt bona campanya en el seu retorn a la categoria d’or del 

futbol espanyol. Després de 15 partits portava 22 punts i estava en el lloc 9. El 

Villarreal havia acabat l’any amb una victòria 0-2 en camp de la Real Societat. 

 

En Copa, havia eliminat per 1-2 en la pròrroga al Borriana amb gols de Cagna i 

Víctor. Un partit que no va ser gens fàcil, ja que al final del temps reglamentari el 

resultat era de 0-0. 

 

El Granada anava en la 7ª posició del grup IV de segona divisió B, però vivia en un 

ambient molt inestable, ja que havia acomiadat a dos entrenadors en la primera 

volta de la lliga: Ismael Díaz i Torres Molina. 

 

En Copa, el Granada havia eliminat al Recreativo de Huelva, de segona divisió A, en 

guanyar-li 1-0 en Los Cármenes amb un gol de Tabuenka. 

 

Víctor Muñoz li va donar descans pel partit de Granada a Quique Álvarez, Berruet, 

Amor i Víctor. Tampoc va viatjar Unanua per lesió i es va quedar convocat, com era 

habitual aquella temporada, Igor Tasevski, amb qui l’entrenador no comptava. 

 

Per la seua part, la principal novetat del Granada des del punt de vista de l’aficionat 

groguet, és que l’entrenava provisionalment Eduardo Gómez, més conegut en el 

món del futbol com Lalo, qui havia sigut entrenador del Villarreal la temporada 1971-

72, en la segona part de la temporada, i en la temporada 1972-73. 

 

El partit 

 

Fitxa tècnica 

Los Cármenes, 2-1-2001. Granada. 
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Granada: Pindado, Moya, Garrido, Torres, Tabuenka, Cervían, Pedro Vega, Robert, 

Gonzalo, Pascual, Huegun. 

 

Villarreal: López Vallejo, Galván, Quique Medina, Unai, Arruebarrena, Escoda, 

Gracia, Cagna, Jorge López, Craioveanu i Moisés. 

 

Canvis.  

 

Tots els canvis van ser en la segona part. 

 

Granada: als 21 minuts, Puntas per Pedro Vega, als 25 minuts, Nacho Sierra per 

Robert i als 35 minuts, Óscar Fernández per Gonzalo. 

 

Villarreal: als 17 minuts, Bruno Marioni per Moisés, als 23 minuts, Walter Gaitán per 

Craioveanu i als 29 minuts, Jaime per Jorge López. 

 

Àrbitre: Losantos Omar. Els jutges de línia van ser Díaz Pérez i Garlito Rosado. el 

quart àrbitre va ser Garcia Rubio. 

 

Jugadors amonestats. 

 

Amb Targeta groga. 

 

Pel Granada: Moya i Torres. 

 

Pel Villarreal: Galván. 

 

Gols. 

 

0-1. Minut 32 de la segona part. Diego Cagna. 

1-1. Minut 44 de la segona part. Nacho Sierra. 

 

Desenvolupament del partit 

El Granada va eixir fort i en el minut 14, Rober va tindre la primera oportunitat bona 

de gol però, poc a poc, el Villarreal aconseguia dominar del partit. Així, van arribar 

les oportunitats. La primera, una falta directa llançada per Moisés que va anar al 

travesser i després un gran xut que Craioveanu, que va desviar Pindado a córner. 

 

El Villarreal dominava, però en un contracop quasi marca Torres. López Vallejo va 

rebutjar la pilota, que va anar als peus del jugador local Gonzalo, qui va llançar fora. 

També tindria una doble oportunitat el Villarreal acabant-se la primera part amb 

remats d’Unai de cap i de Gracia, però l’heroi local de la vesprada, el porter 

Pindado, ho rebutjava o ho aturava tot. 
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La segona part va començar amb una gran oportunitat de Craioveanu, que al minut 

10 va llançar al pal. Després, el domini va ser altern fins que al minut 32 Diego 

Cagna va aprofitar una errada de Tabuenka per marcar el primer gol del partit. 

Només quedaven 13 minuts i pareixia que aquest gol seria decisiu, però el Granada 

anava a donar-ho tot per empatar i va tindre dues oportunitats mitjançant Puntas i 

Huegún que no cristal·litzarien. Va ser quan només faltaven 20 segons per arribar al 

temps reglamentari quan Nacho Sierra va empatar. 

 

En la pròrroga, el ritme de partit va baixar. El Villarreal va tindre més oportunitats, 

però Pindado ho va aturar tot. Així es va arribar als penaltis. En els penaltis, el 

Granada va guanyar per 4-2. El conjunt andalús va marcar els seus quatre penaltis 

mitjançant Cervián, Nacho Sierrra, Huegún i Torres. 

 

Per part del Villarreal, el primer penalti el va llançar Walter Gaitán i el va aturar 

Pindado. Després marcarien Marioni i Unai. El quart el marcaria Javi Gracia. Era la 

segona temporada consecutiva que el Villarreal era eliminat per penaltis. La 

temporada anterior, la 1999-2000, el Compostel·la va eliminar al Villarreal als 

penaltis. 

 
 

2010 
 

Barcelona 1-Villarreal 1 

En el partit jugat un dissabte a la nit, el Villarreal va aconseguir un bon punt en el 

Camp Nou. 
 

Context del partit 

El Villarreal de Valverde visitava el Camp Nou per a jugar contra el Barcelona de 

Guardiola, que venia de la temporada més exitosa de la seua història al guanyar la 

lliga, la copa, la Champions la temporada anterior i la supercopa d’Espanya, la 

supercopa  d’Europa i el Mundial de clubs en el que es portava de temporada. 

Aquell 2 de juny era el dia en què aquell Barcelona es presentava en el seu camp 

per oferir a l’afició el trofeu del mundial de clubs contra l’Estudiantes de la Plata, el 

que l’assenyalava com un equip de llegenda. 

 

Per la seua part, el Villarreal amb Valverde no estava fent la temporada que 

s’esperava. El Villarreal estava en la posició 9 amb 21 punts, a 6 de la sisena 

posició. L’últim partit de lliga havia sigut una victòria per 2-0 contra el Racing de 

Santander. Dels últims quatre partits en lliga havia guanyat tres i perdut un. 

 

Al final de la temporada 2009, el Real Madrid va vindre a fitxar a Pellegrini, que tenia 

contracte en vigor amb el Villarreal i donat que l’entrenador xilé volia anar a entrenar 

a la capital d’Espanya, el Villarreal el va traspassar. El Villarreal va buscar el seu 
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recanvi en Valverde, un entrenador que havia demostrat el seu valor amb bones 

campanyes amb l’Ath. Bilbao i l’Espanyol. 

 

Valverde va voler afegir al joc de combinació característic de l’època de Pellegrini 

una major pressió i encara que es van veure alguns moments brillants com en 

l’amistós de pretemporada contra la Juventus i l’eliminatòria prèvia de l’Europa 

League davant el NAC Breda, el Villarreal no va acabar de funcionar amb la 

proposta de l’entrenador basc. 
 

El partit 

 
Declaracions prèvies al partit 

En la prèvia del partit, Guardiola va dir que li havia dit als jugadors que no 

s’oblidaren del que havien fet, però que havien tancat un cicle. També que ara calia 

treballar encara millor i que els seus jugadors estaven entrenant molt bé. Del 

Villarreal va dir que, deixant de banda al Real Madrid i el Barcelona, el Villarreal era 

l’equip més en forma de la lliga. També va afirmar que el partit anava a ser bonic.  

 

Messi havia allargat les seues vacances i, en principi, no estaria en l’equip titular. 

Valverde presentava molt bons números contra el Bacelona amb l’Espanyol i l’Ath. 

Bilbao. Amb huit partits jugats tenia cinc victòries, cinc empats i una derrota. 

 

Valverde va dir que si el Villarreal estava en forma, el Barcelona encara estava més. 

Que els resultats del Villarreal en el Camp Nou els donaven moltes esperances i que 

Messi era el jugador amb més capacitat de desequilibrar del món, però que a banda 

d’ell, el Barcelona tenia jugadors molt perillosos. Així que, la seua absència, no 

anava a ser un gran avantatge per al Villarreal. 

 

Fitxa tècnica. 

Barcelona 1-Villarreal 1. Camp Nou, 2-1-2010, 20 hores. 76622 espectadors. 

 

Barcelona: Valdés, Dani Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Busquets., Xavi, Jonathan Dos 

Santos, Pedro, Henry i Ibrahimovic. 

 

Villarreal: Diego López, Javi Venta, Marcano, Godín, Cani, Senna, Bruno, Cazorla, 

David Fuster i Nilmar. 

 

Canvis.  

 

Tots els canvis van ser en la segona part. 

 

Barcelona: als 12 minuts, Iniesta per  Jonathan Dos Santos i als 40 minuts, Bojan 

per Pedro. 
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Villarreal: als 22 minuts ,Escudero per Cazorla , als 30 minuts, Nilmar per Rossi i als 

44 minuts, Eguren per  David Fuster. 

 

Àrbitre: González Vázquez. 

 

Gols.  

 

1-0. Minut 7 de la primera part. Pedro. 

1-1. Minut 6 de la primera part. David Fuster amb assistència de Cani. 

 

Jugadors amonestats. 

 

Amb targeta groga. 

 

Barcelona: Puyol i Ibrahimovic. 

 

Villarreal: Javi Venta, David Fuster, Bruno i Marcano. 

 

També seria amonestat Xavi per fer-li observacions a l’àrbitre i als seus assistents 

després del partit. González Vázquez va escriure en l’acta que Xavi els va dir, al trio 

arbitral, que quin desastre eren. 

 

Incidències 

El Villarreal li va fer el passadís al Barcelona després que aquest equip es 

proclamara campió del món de clubs en Abu Dabi. Va debutar en primera divisió, 

amb el Barcelona, Jonathan dos Santos, qui posteriorment seria jugador del 

Villarreal. 

 

Desenvolupament del partit 

Si el Barcelona de Guardiola era conegut per la seua pressió alta, Valverde li va 

plantejar un partit en una pressió encara més alta i molt ben feta. Valverde va posar 

a David Fuster de titular, en lloc de jugar amb dos davanters purs i va ser un encert 

perquè Fuster va fer un partit magistral, amb la pilota i sempre.  

 

El Villarreal va jugar bé en la primera part, encara que va rebre un gol molt prompte. 

Al cap de 7 minuts de la primera part, una bona combinació del Barcelona va acabar 

en una centrada d’Alves des de la dreta i Henry va rematar al travesser. Pedro va 

aprofitar el rebuig per a marcar el primer gol del partit. Després del gol, el Villarreal 

va arribar poc a porta en la primera part, però va controlar molt bé a un gran 

Barcelona. La millor oportunitat del Villarreal en la primera part va ser per part de 

Fuster que va rematar fora, en molt bona posició, una centrada de Cani des de la 

dreta. El Barcelona va tindre un parell de remats de Henry amb un cert perill, un 
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aturat per Diego López i un altre que va anar fora, però va ser una producció molt 

menor de l’habitual, gràcies al gran joc defensiu del Villarreal. 

 

En la segona part, el Villarreal va eixir molt fort i Fuster va avisar amb una molt 

rematada que va rebutjar Valdés a córner. Poc després, al cap de set minuts, Fuster 

remataria al segon pal, amb la seua cama esquerra, una bona centrada de Cani i el 

Villarreal aconseguia un merescut empat. El partit va seguir igual i la bona pressió 

alta del Villarreal va curtcircuitar al Barcelona, que va crear molt poc, encara que la 

fluïdesa del seu joc va millorar amb l’eixida del partit. El Villarreal haguera pogut 

guanyar el partit amb un remat de Rossi, a passada de Senna, que va superar a 

Valdés, però Puyol va salvar el gol. 

 

Va ser un gran partit del Villarreal i un sensacional resultat aquell empat contra el 

millor Barcelona de la història, que acabaria guanyant aquella lliga. 

 

Va passar un 3 de gener… 

 
1926 

El CD Villarreal empata 1-1 davant el Club Deportivo España, equip de Castelló. El 

partit es disputa en El Madrigal.  

 

1982 

El Villarreal cau derrotat en camp de l’Olímpic de Xàtiva per 1-0. 

 

1988 

El Villarreal de Luiche aconsegueix el seu quint empat consecutiu davant l’Alcoyano, 

en El Madrigal, en partit que acabaria 0-0. I no anava ser l’últim perquè el Villarreal 

empataria nou partits en lliga de manera consecutiva. 

 

 

 

1993 

Osman Bendezu va pensar que si alguna cosa funcionava bé era millor no tocar-la i 

va repetir, contra el Compostel·la, el mateix equip que venia de guanyar 1-5 en 

camp de l’Espanyol i aconseguir una remuntada històrica en copa. Però el Villarreal 

no va jugar gens bé contra el Compostel·la en lliga i va perdre per 0-2. 

 

1998 

El Villarreal, en un partit disputat un dissabte a la vesprada, guanya 3-2 al Llevant en 

un partit vibrant. Els gols del Villarreal són obra d'Alberto, Christiansen i Arroyo. 
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1999 

El Villarreal perd 4-1 en camp del Betis. El gol del Villarreal el marca Alfaro. 

 

2002 

Antonio Pacheco Ruiz naix a Callosa de Segura. Encara no ha debutat en el primer 

equip del Villarreal, però ha estat convocat quatre vegades en partits oficials en el 

primer equip en les temporades 2021-22 i 2022-23. Dos d’aquests partits van ser de 

lliga, un de copa i un d’Europa League. 

 

Internacional amb Espanya en les categories sub 16 i sub 17, Pacheco pot jugar en 

diferents posicions del centre del camp (interior o mig centre) i també com a segon 

davanter. Amb divuit anys va debutar en el Villarreal B i cada vegada va guanyant 

més importància en l’equip. Va arribar al filial després de passar per diferents equips 

del futbol base groguet. 

 

2011 

El Villarreal li guanya 2-0 a l’Almeria en partit del campionat de lliga de primera 

divisió. Els gols del Villarreal els marquen Catalá i Borja Valero. 

 

2015 

El Villarreal empata 2-2 a Elx en partit del campionat de lliga de primera divisió. Els 

gols del Villarreal els marquen Vietto i Uche. El Villarreal venia de set victòries 

consecutives en partits oficials i al cap de 17 minuts ja guanyava per 0-2, però l’Elx 

va aconseguir empatar el partit. 

 

2016 

En partit del campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal guanyar 1-2 al 

Deportivo de la Corunya, amb dos gols de Bruno. És l’únic doblet de Bruno en tota 

la seua carrera professional. El segon gol el marca de penal en l’últim minut. 

 

2019 

El Villarreal empata 2-2 amb el Real Madrid en partit de lliga en La Ceràmica. El 

Villarreal estava en una molt mala situació en lliga i necessita traure punts. Santi 

Cazorla és l’autor dels dos gols i juga un extraordinari partit. És el seu quart doblet 

en el Villarreal dels cinc que ha aconseguit. 

 

2022 

En partit del campionat nacional de lliga de primera divisió, corresponent a la 

jornada 19, el Villarreal li guanya 5-0 al Llevant. Els gols són obra de Dia, Pau 

Torres, Gerard Moreno (2) i Trigueros. El partit es disputa en l’estadi de la Ceràmica. 
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Efemèride ampliada 

 

1998 

 

Villarreal 3-Llevant 2 

 
Començava l'any 1998 i el dia 3 el Villarreal jugava davant d'un rival clàssic, el 
Llevant. Al partit, declarat d'alt risc, per antiviolència no li faltava cap al·licient. Si de 
per si, els partits contra el Llevant en El Madrigal sempre eren esperats, l'equip de 
València s'havia reforçat amb 8 jugadors nous i en el Villarreal s'anunciava el debut 
d'un jugador que havia creat molta expectació, el colombià Mafla. 

El context 

Fins aquell moment la temporada era bona, hi havia una certa il·lusió en què l'equip 

podia jugar la promoció a primera, però ningú entreveia encara el que havia de 

passar el 24 de maig d'aquell any. 

 

El Villarreal havia acabat l'any 1997 situat en la posició 12 amb 28 punts després de 

20 partits jugats, a 6 punts de l'Extremadura, l'equip que marcava la promoció en 

aquell moment. El rendiment de l'equip era molt millor en casa que fora. En casa 

havia guanyat 5 partits, empatat 4 i perdut 1, davant el Numància, partit en el qual 

va tindre nombroses oportunitats que no van entrar. Dels partits en casa destacava 

la victòria 3-0 davant el Sevilla, amb una forta mobilització de les penyes per donar 

suport a l'equip. Fora de casa el rendiment baixava molt. Costava guanyar, ja que de 

10 partits jugats  havia guanyat 1, empatat 6 i perdut 3. No estava gens malament 

per al que havíem vist en temporades anteriors, encara que en l'últim partit abans de 

les vacances el Villarreal havia perdut 5-1 en camp del líder, l'Alavés. 

 

Des de l'arribada de Fernando Roig les coses estaven canviant molt ràpidament a 

millor. Hi havia més socis, 5000 es van fer en la temporada 1997-98 enfront dels 

3000 que hi havia en temporades anteriors i estaven arribant molt bons jugadors, 

com Alberto o Christiansen i això no parava perquè per a principis d'any de 1998 

s'incorporaven Lakabeg i a Mafla. 

Mafla 

Una mescla d'il·lusió i escepticisme teníem els aficionats del Villarreal quan 

Fernando Roig, a la seua arribada com a president, va dir que l'objectiu del Villarreal 

era estar en primera en tres anys. Seria veritat que veuríem al Villarreal en primera? 

Tots els indicadors eren bons: l'encert en la política de preus per abonats que va 

pujar l'assistència a El Madrigal, els fitxatges que s'estaven fet i un equip que a poc 

a poc anava cap amunt. 

 

Hi ha dos moments importants en la política de fitxatges que feia el club. Van ser les 

fortes inversions que es van fer amb Christiansen i Mafla. L'escepticisme inicial, no 
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creure's que el Villarreal podia apuntar tan alt, es va transformar en il·lusió, en un 

corrent que va acabar envoltant a tot el poble, els qui havien anat tota la vida al 

futbol i els qui no. 

 

Més enllà de l'èxit futbolístic de Christiansen i Mafla en el Villarreal van ser fitxatges 

importants perquè ens van deixar veure les cartes del que anava a ser el Villarreal 

de Fernado Roig: l'ambició al poder. 

 

El Villarreal va pagar 90 milions de pessetes de traspàs a l'Oviedo pel davanter 

Christiansen. Aquest jugador va debutar amb la selecció espanyola de la mà de 

Javier Clemente quan jugava en el Barcelona B. Entre la seua convocatòria i el seu 

debut va jugar un partit en El Madrigal davant el Vila-real, on no va fer gran cosa. Va 

ser en Febrer de 1993 quan el Villarreal va derrotar 4-1 al Barcelona B.Christiansen 

era un jugador destinat a marcar una època en el futbol espanyol, però mai va 

arribar al que apuntava. Amb tot i això, la seua arribava al Vila-real va omplir 

d'optimisme i alegria a tota l'afició. 

 

Després de Christiansen, el Villarreal va posar el seu objectiu en Colòmbia. El dia 10 

de Desembre, Llaneza va arribar a aquell país. Es va especular molt per quins 

jugadors anava. Mediterráneo va publicar que el Villarreal podria estar interessat en 

el davanter Hamilton Ricard que estava destacant en les eliminatòries de 

classificació per al Mundial de França 1998, les primeres que en Sud-americà es 

van jugar en el format de tots contra tots. També mencionava que podria existir 

interés en Arley Betancourth, un interior dret que va estar inhabilitat dos anys per 

agredir a un àrbitre en un partit internacional de Colòmbia contra Xile corresponent 

als jocs panamericans de 1995. Prèviament al viatge de Llaneza, Javi Valls, 

secretari tècnic del Villarreal va estar en Colòmbia i també va anotar el nom del 

central Mario Yepes del Deportivo Cali, encara que no el van fitxar. 

Finalment Hamilton Ricard va preferir anar al futbol anglés i el Villarreal va fitxar a un 

migcampista de 26 anys del Deportivo Cali. Era Edison Mafla, conegut 

futbolísticament com el Guigo Mafla. El Villarreal va portar al Guigo cedit fins a final 

de temporada pagant 300000 dòlars (uns 50 milions de pessetes) i tenia una opció 

d'uns 700000 dòlars que podia fer efectiva si volia quedar-se al jugador a final de 

temporada. Aquestes quantitats eren molt altes per a l'època. Era un senyal més de 

què el projecte de Roig anava molt de debò, havia vingut per a quedar-se i donar-

nos molts dies de felicitat als aficionats del Villarreal. 

 

Mafla era un migcampista ofensiu que jugava més per la part esquerra i amb molta 

arribada a l'àrea. Marcava uns 20 o 25 gols per temporada en el futbol colombià. El 

Villarreal va fer que Mafla vinguera abans de Nadal a Vila-real. La temporada de 
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futbol colombià havia acabat a principis de Desembre i el jugador portava 3 

setmanes de vacances, així que el Villarreal li va preparar un pla de treball específic 

per posar-lo en forma i que poguera debutar en el partit contra el Llevant. 

 

Irulegui va destacar de Mafla la seua agilitat mental i la seua gran qualitat tècnica. 

També va destacar que s'havia d'adaptar a la manera de jugar del Villarreal i que 

per al jugador suposaria un canvi perquè en Colòmbia estava acostumat a jugar a 

3000 metres d'altura i ací no ho anava a fer. 

 

El Villarreal va començar a posar-li altes clàusules de rescissió als jugadors que 

fitxava. Els 1000 milions de pessetes de Christiansen es van veure superats pels 

2250 milions de pessetes de Mafla. Tots aquests moviments en el mercat va fer 

entrar al Villarreal en una altra dimensió. 

 

Malgrat totes les expectatives creades, el fitxatge de Mafla no va ser bo a nivell 

esportiu. Només va jugar 16 minuts contra el Llevant. No es va adaptar al futbol 

espanyol en cap moment. Després del partit del seu debut no entrava en les 

convocatòries i damunt va tindre una tendinitis. Ell entrenava molt seriosament, però 

Irulegui va veure des del primer moment que no era un jugador per a la segona 

divisió espanyola. Finalment, el dia 13 de Febrer es va anunciar que el jugador 

deixava el Villarreal i fitxava per la Universitat de Xile, que es va fer amb els seus 

drets per més d'un milió de dòlars. Això va suposar que el Villarreal es va estalviar 

part dels prop dels 50 milions d'euros que havia invertit. Fernado Roig va afirmar 

que el jugador mai s'havia adaptat a l'equip. 

 

El fitxatge de Mafla no va eixir bé i mai es pot saber, però segurament haguera sigut 

molt millor portar a Hamilton Ricard, que segons Mediterráneo era l'objectiu número 

1 del Villarreal quan va anar Llaneza a Cali, però els diners del Middlesbrough ho 

van impedir. Aquest equip anglés, entrenat per Bobby Robson, jugava en el 

Championship, la segona divisió anglesa, la temporada 1997-98. Ricard va jugar 9 

partits aquella temporada i va marcar 2 gols, en la penúltima jornada de lliga, que 

van ser decisius per a l'ascens a la Premier League, on va tindre 2 temporades 

magnífiques marcant 15 i 12 gols. Després, en la temporada 2001-02 va jugar 27 

partits i només va marcar 4 gols, fet que va suposar que deixar la Premier per anar a 

jugar a Bulgària amb el CSKA Sofia. 

La prèvia 

En el Villarreal la principal novetat i la més esperada per l'afició era el possible debut 

de Mafla. Ell havia declarat que es trobava bé, però que en un parell de setmanes 

estaria millor. També va entrar en la convocatòria Lakabeg. Era dubte seriós Quique 

Medina que no havia pogut entrenar per un problema en un peu. Es van quedar fora 
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de la convocatòria els jugadors Pascual, que tenia un partit de sanció, Nico, 

Alexandre, Soto i Parra. Hi havia molt d'optimisme per tirar el partit endavant. 

No quedava clar abans del partit si Mafla anava a eixir d'inici, però algunes prèvies 

del partit, com la del diari As o el Mediterráneo el donaven de titular. 

 

Per la seua part, el Llevant havia preparat el partit a consciència. Anava penúltim, 

però venia de fer una concentració nadalenca en Altura i pareixia que Álvarez, el 

seu entrenador, havia trobat l'equip ideal per afrontar la competició.  

El partit 

Fitxa tècnica 

 

Villarreal 3-Llevant 2. 

 

Hora d'inici: 17.30 hores. Partit televisat per Notícies Nou. 

 

Assistència: 5000 persones, de les quals hi havia uns 300 seguidors del Llevant.  

 

Villarreal: Palop, Iñaki, Serer, Roberto, Arregui, Javi Prats, Alberto, Díaz, Arroyo, 

Sallillas i Christiansen. 

 

Canvis: Ángel Luís per Arroyo en el minut 66, Mafla per Alberto en el minut 74,  

Faizulín per Christiansen en el minut 79. 

 

Llevant: Villanueva, Valente, Peralta, Brahim, Lima, Lauren, Iñaki, Sandro, Suárez, 

Sestan i Raúl. 

 

Canvis: Lisandro per Sestan en el minut 60, José Mari per Brahim en el minut 60, 

Casablanca per Valente en el minut 66. 

 

Àrbitre: Eleicegui Uranga. Li va traure targetes grogues a Serer, Robert i Mafla del 

Villarreal i a Iñaki i Sandro del Llevant.  

 

Gols. 

 

0-1. Minut 1. Lauren. 

1-1. Minut 17. Alberto. 

2-1. Minut 27. Christiansen. 

3-1. Minut 64. Arroyo. 

3-2. Minut 88. Lauren. 
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Desenvolupament del partit 

Només començar una errada defensiva en la marca d'Arregui va permetre que 

Lauren avançara al Llevant en el marcador. Però el Villarreal va seguir en el pla que 

tenia d'inici. Va tocar molt bé la pilota en el centre del camp i arribava bé pels 

costats amb Iñaki i Javi Prats. A conseqüència del bon joc van vindre les 

oportunitats i l'empat, en una falta que va tirar Alberto, que Salillas pareixia que va 

desviar, encara que mai la va arribar a tocar, però va despistar al porter i va suposar 

l'1-1. El Villarreal va seguir atacant davant un molt defensiu Llevant i abans de la 

mitja hora amb un gol de Christiansen li va donar la volta al marcador. La primera 

part va ser de domini local. 

 

El Llevant va eixir de manera més ofensiva i va equilibrar el partit. El domini era 

altern, però Arroyo, amb un gran gol, li va donar un avantatge quasi definitiu al 

Villarreal. Això va permetre el debut de Mafla, a qui se li va veure molt desconnectat 

del joc de l'equip i que només va destacar perquè li van traure una targeta groga. En 

el minut 88 Lauren va marcar el 3-2, quan ja tot pareixia sentenciat, i va fer patir al 

públic del Villarreal fins al xiulit final. 

Sobre l'actuació de Mafla dir que en les puntuacions de l'As i del Mediterràneo el 

van donar sense qualificar i en el Marca li van posar un 0. 
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Postpartit 

Irulegui va destacar que l'equip va jugar amb cap en una situació difícil, quan va 

encaixar el 0-1 només començar. A més, també va destacar que veia al Villarreal en 

disposició de fer coses importants. 

Álvarez, entrenador del Llevant, va dir que va guanyar qui va tindre més sort. 

 

Després de guanyar-li al Llevant, el Villarreal es va situar a només 3 punts de la 

promoció d'ascens, que en aquell moment ocupava l'Eibar. Quin gran any teníem al 

davant. Allò de veritat anava de bo i la fortuna va vindre per quedar-se molts anys. 

Per últim, dues imatges amb l'equip del Villarreal amb Mafla en el camp. 

Entre el minut 74 i 79 el Villarreal va jugar amb els jugadors que es mostren en la 

primera imatge. A partir del minut 79 amb els jugadors que es mostren en la segona 

imatge. 
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Va passar un 4 de gener… 

 
1948 

En un partit del campionat regional d'aficionats jugat en El Madrigal, el Foghetecaz li 

guanya 3-1 al Segarra B. Aquest resultat empata l’eliminatòria i després d’una 

pròrroga el partit segueix igual. Això significa que s’hauria de disputar un partit de 

desempat. 

 

1953 

El Foghetecaz li guanya 3-1 al Malvarrosa, en un partit de lliga de primera regional 

disputat en El Madrigal. Els gols del Foghetecaz són obra de Casinos i Aliaga (2). 

 

1970 

En un partit de tercera divisió, el Villarreal empata en Benicarló. El resultat és 1-1 i el 

gol del Villarreal el marca Linares. 

 

1973 

Alias fitxa pel Villarreal provinent del Fabril. 

 

1976 

En un partit de tercera divisió, el Villarreal empata, en El Madrigal, davant el 

Masnou. El resultat és 0-0. 

 

1981 

En un partit de tercera divisió, el Villarreal empata, en El Madrigal, davant 

l’Ontinyent. El resultat és 0-0. 

 

 

1984 

Naix a Pola de Siero, Javier Fuego Martínez, conegut futbolísticament com a Javi 

Fuego. Durant molts anys va ser un objectiu del Villarreal i finalment va arribar en la 

fase final de la seua carrera, en el mercat d’hivern de 2018.  

 

La temporada 2017-18 va jugar 12 partits oficials amb el Villarreal, 11 de lliga i 1 

d’Europa League. En la següent temporada, la 2018-19, va jugar 11 partits oficials 

(5 de lliga, 4 d’Europa League i 2 de copa).  No va marcar cap gol amb el Villarreal. 

 

Javi Fuego era un mig centre de contenció, dels que ordena un equip. El seu pas pel 

Villarreal no va ser massa brillant, però si va tindre una bona carrera en el futbol 

espanyol.  
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Format en la pedrera de l’Sporting, va començar jugant en aquest equip. Després 

passaria pel Llevant, Recreativo de Huelva, Rayo Vallecano, València, Espanyol i 

després del pas pel Villarreal retornaria a l’Sporting on va acabar la seua trajectòria 

professional. 

 

1987 

En un partit de tercera divisió, L’Olímpic Xàtiva derrota al Villarreal per 1-0. Una gran 

quantitat d’aficionats groguets es desplacen a Xàtiva. El partit és molt polèmic 

perquè en un dia que no va ploure, el camp estava enfangat. 

 

1990 

Naix a Vigo Iago Falqué Siva, conegut futbolísticament com a Iago Falqué. 

 
Va ser captat pel Barcelona i es va formar en la seua pedrera, fins que la Juventus 

el va fitxar per al seu equip juvenil. En la temporada 2010-11, el Villarreal el va fitxar 

per al filial que jugava en segona divisió A. Va fer una bona temporada, jugant 36 

partits i marcant 11 gols. Aquesta bona trajectòria el va portar a estar en la 

convocatòria del primer equip en un partit de lliga. Va ser el 20-3-2011, en Bilbao, un 

partit on el Villarreal guanyaria 0-1, però Iago no va arribar a debutar mai en el 

primer equip. 

 

Després jugaria en el Tottenham, on només va arribar a jugar un partit de Premier 

League i de manera testimonial. Va jugar cinc minuts. Va ser cedit al Southampton, 

equip amb qui pujaria a la Premier League. 

 

Tornaria a Espanya per jugar en l’Almeria, amb qui pujaria a primera divisió, i el 

Rayo Vallecano, on jugaria en primera divisió. El seu millor moment professional el 

viuria en Itàlia on va estar nou temporades jugant en la sèrie A, defensant la 

samarreta del Genoa, Roma, Torino i Benevento. Després va tindre un breu pas per 

l’Amèrica de Cali. 

 

Iago Falqué era un extrem dret, encara que va jugar en totes les posicions de la 

davantera. 

 

1995 

El Villarreal guanya en Jaén el partit d’Anada de la tercera eliminatòria de copa. El 

resultat és 0-3. Els gols són obra de Vinyals, Maestre i Garcia Pitarch.  

 

2000 

En partit de segona divisió A, el Villarreal li guanya 2-1 a Las Palmas. El partit es 

disputa en l’estadi Insular. El gol del Villarreal és obra de Moisés. 
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2003 

Rodrigo Alonso Martín naix en Castelló. Conegut futbolísticament com a Rodri. Juga 

en el Villarreal B, on a poc a poc guanya protagonisme i, encara que no ha debutat 

en el primer equip, va estar en la banqueta en el partit de Conference League entre 

el Hapoel Beer Sheva i el Villarreal, que va acabar amb la victòria grogueta per 1-2, 

en Beersheva. Aquest partit es va jugar en Israel. 

 

Internacional sub 19 per Espanya, va debutar en la temporada 2021-22 en el 

Villarreal B, jugant tres partits. Aquesta temporada no és titular indiscutible, però ha 

jugat alguns partits, sobretot en absència de Carlo Adriano. Mig centre de gran 

qualitat, distribueix el joc amb molt de criteri. 

 

2004 

El Villarreal perd 4-2 en València en un partit de primera divisió contra el València. 

Els gols de l’equip groguet els van marcar Riquelme i Belletti. 

 

2005 

Es disputa en El Madrigal la XIII edició del partit contra la droga. Es va disputar un 

partit de famosos. A més, Fernado Roig va llançar penaltis i per cadascú que fallava 

entregava 6000 euros per al projecte home (va fallar 3 penaltis de 13).  

 

El plat fort va ser un partit entre el Villarreal i una selecció d’estreles de la lliga, que 

va guanyar la selecció per 0-1, amb gol de Gabi. 

 

La recaptació del partit va ser de 450000 euros per al projecte home, a banda dels 

18000 euros que va entregar Fernando Roig. 

 

2006 

El Villarreal perd 0-2 en El Madrigal contra el València, en un partit d’anada dels ⅛ 

final de copa. 

 

2009 

En un partit de primera divisió, el Villarreal perd per 1-0 en el camp del Real Madrid. 

 

2017 

En un partit d’anada de ⅛ final de Copa, el Villarreal perd 3-1 en el camp de la Real 

Societat. L’autor del gol del Villarreal és Trigueros 

 

2018 

En un partit d’anada de ⅛ final de Copa, el Villarreal 1-0  en Butarque, davant el 

Leganés. 
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Efemèride ampliada 

 

1970 

Benicarló 1-Villarreal 1 

 

Una gran expectació existia en Benicarló per veure al Villarreal. Anava a ser el 5t 

partit oficial del Villarreal i el Benicarló en tercera divisió. En els quatre anteriors 

sempre havia guanyat l’equip de casa. Per tant, dues victòries per a cada equip. 

 

El Benicarló ocupava el lloc 11 amb 17 punts. Havia guanyat 8 partits, empatat 1 i 

perdut 8, havent marcat 22 gols i encaixat 21. 

 

El Villarreal podia comptar amb tots els jugadors excepte Lluch i Causanilles. 

 

Fitxa tècnica 

 

Benicarló 1-Villarreal 1. 

 

Benicarló: Gómez, Juanín, Garay, Fuentes, Sierra, Navarro, Santigo, Erro, López 

López, Jiménez, De la Haba. 

 

Canvis: Choco per Santiago i Iglesias a Gómez als 60 minuts. 

 

Villarreal: Alapont, Debón , Alcañiz, Marzal, Eusebio, Linares, Martínez, Luiche, 

Palau, Rodri i Serrano. 

 

Canvis: Nicolau per Rodri als 46 minuts i Masià per Luiche al minut 77. 

 

Àrbitre: Estrelles del col·legi valencià i en les bandes Lázaro Coret i Camargo. 

 

Gols: 

 

0-1. Minut 12. Linares. 

1-1. Minut 20. De la Haba. 

 

Desenvolupament del partit 

El partit es va jugar en un camp molt embarrat per les pluges que havien caigut 

abans del partit. Els dos equips van tindre molt bones oportunitats i al minut 12 

Linares va rematar una falta per posar el 0-1 i en el 20, De la Haba, el canalitzador 

del joc local, va empatar de falta. En la primera part els dos equips van tindre bones 

oportunitats per posar-se per davant i en la segona la tònica va ser semblant. En 

l’últim minut de partit se li va anul·lar un gol al Benicarló. La junta directiva d’aquest 

equip va demanar la recusació a perpetuïtat de l’àrbitre perquè considerava que el 
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gol era clarament legal. Després de finalitzar la jornada 18, el Villarreal seguia 2n, 

amb 25 punts i a només 1 punt del Tortosa. 

 

Va passar un 5 de gener… 

 

1969 

En un partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal, guanya en El 

Madrigal 1-0, davant el Menorca. El gol del Villarreal és obra de Mario Vega. 

 

1975 

En un partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal guanya en Girona 

0-1. Garcia Montes marca el gol de la victòria. 

 

1976 

Naix Dennis Georgian Serban en Bucarest. Conegut futbolísticament com a Serban 

va estar cedit, per part del València, en la temporada 1999-2000 en el Villarreal. Va 

jugar 13 partits i va marcar 4 gols. 

 

Abans de jugar en el València ho havia fet en l’Steau de Bucarest. Prèviament va 

jugar en el Farul Constanta i en el CS Portul Constanta Després de jugar en el 

Villarreal tornaria al València per anar cedit a l’Elx. També jugaria, a banda dels 

equips anomenats en el Còrdova, el Poli Ejido, el Petrolul Ploiesti, el Larissa i el 

Dinamo de Bucarest. 

 

Serban era un migcampista ofensiu de molta qualitat. 

 

1979 

Naix Rubén Reyes Díaz en Gijón. Conegut futbolísticament com a Rubén Reyes va 

ser un jove jugador fitxat pel Villarreal la temporada 2002-03. En aquells moments, 

el Villarreal va intentar fitxar una sèrie de promeses interessants del futbol espanyol i 

una era Rubén Reyes. Jugava de migcampista i només va jugar cinc partits en lliga 

amb el Villarreal i en cap va jugar els 90 minuts. Només va ser una vegada titular. 

Va ser en el camp del Rayo Vallecano, en un partit que va acabar 2-2, i als 13 

minuts de la segona part va ser substituït per Guayre. 

 

Va començar a jugar al futbol en la pedrera de l’Sporting i d’allí passaria a la 

disciplina de l’Avilés Industrial, per jugar en aquest equip i en el seu filial, el Navarro 

club de futbol. Després jugaria en l’Oviedo des d’on va arribar a Vila-real. 

Posteriorment va militar en el Getafe, l’Albacete, el Pontevedra, el Rayo Vallecano i 

el Palència.  
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1984 

Ikechukwu Uche naix en Aba, Nigèria. Uche va fitxar pel Villarreal a finals del mercat 

d’estiu de 2011 en una operació que quasi ningú va comprendre. Sense debutar en 

el Villarreal va ser cedit al Granada. Al poc d’estar allí li va marcar un gol al Villarreal 

que va suposar la victòria de l’equip andalús i que al final de temporada seria 

important per certificar la salvació del Granada i el descens del Villarreal. 

 

Les temporades 2012-13, 2013-14 i 2014-15 va jugar en el Villarreal. La primera 

temporada, en segona divisió A, va jugar 32 partits de lliga i va marcar 12 gols. En la 

temporada 2013-14 va jugar 32 partits oficials i va marcar 13 gols, incloent-hi un 

triplet en el camp del Rayo Vallecano. En la seua última temporada va jugar 32 

partits oficials i va marcar 8 gols. Uche va tindre un bon rendiment. Jugava de 

davanter centre. 

 

Abans de passar pel Villarreal havia jugat en l’Iwuanyanwu Nat de Nigèria, el Racing 

de Ferrol, el Recreativo de Huelva i el Saragossa. Després de jugar en el Villarreal 

ho va fer en el Tigres de Mèxic,  Màlaga i Nàstic de Tarragona. 

 

 

1985 

En un partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal, empata en El 

Madrigal 1-1, davant el Castelló Ath. El gol groguet és obra de Lamberto Navarro. 

 

1986 

En un partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal guanya en 

Catarroja per 0-3. Els gols del Villarreal els marquen Parada, Adriano i Arturo. 

 

1992 

En un partit del campionat de lliga de segona divisió B, el Villarreal, guanya en El 

Madrigal, davant l’At. Madrid B per 2-0. Els gols del Villarreal els marquen Mateu i 

Latorre. 

 

1997 

En un partit del campionat de lliga de segona divisió A, el Villarreal, perd en El 

Madrigal, davant l’At. Madrid B per 1-3. El gol del Villarreal el marca Salillas. 

 

2002 

En un partit del campionat de lliga de primera divisió A, el Villarreal, perd en El 

Madrigal, davant el Sevilla per 0-2. 
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2003 

En partit del campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal li guanya a l’At. 

Madrid per 4-3. El partit es disputa en El Madrigal i els autors dels gols del Villarreal 

són Unai, Víctor i Palermo (2). 

 

 

2008 

En partit del campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal perd 3-0 en camp de 

l’Espanyol. 

 

2013 

En partit del campionat de lliga de segona divisió A, el Villarreal, perd en El 

Madrigal, davant el Barcelona B per 1-3. Senna és l’autor del gol del Villarreal. 

 

 

2020 

 

Efemèride 1 

 

En partit del campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal li guanya a la Real 

Societat per 1-2. Els autors dels gols del Villarreal són Trigueros i Cazorla. 

 

Efemèride 2 

 

El Villarreal femení li guanya, jugant de local, al Cacereño per 3-1. 

 

2021 

 

En l’estadi municipal de la Ruta de la Plata, el Villarreal li guanya 1-4 al Zamora en 

partit de la segona ronda de copa. És una eliminatòria a partit únic. Els gols del 

Villarreal els marquen Bacca, Yeremy Pino, Fer Niño i Raba. 

 

Va passar un 6 de gener… 

 

1926 

El CD Villarreal empata 1-1 davant l’Olimpia, equip de Castelló. El partit es disputa 

en El Madrigal.  

 

1948 

El Foghetecaz: perd el partit de desempat de l’eliminatòria del campionat regional 

contra el Segarra B per 2-0. El temps reglamentari acaba amb empat 0-0. Es 

disputen dues pròrrogues i el resultat segueix igual. En la tercera pròrroga, el 
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Segarra B marca dos gols i decideix el partit. El partit es va jugar en un camp 

neutral, en el camp del Sequiol. 

 

Nota: no queda clar quan dura cada pròrroga, però podríem estar davant el partit 

més llarg de la història del Villarreal. He consultat a experts en estadística i ningú 

sap dir-me el temps d’aquelles pròrrogues. 

 

1952 

En un partit de primera regional disputat en Torrent, el CAF Villarreal li guanya 1-2 a 

l’equip local amb gols d’España i Almazán. 

 

1953 

 

Efemèride 1 

 

El Villarreal perd 4-2 en un partit amistós disputat en el Sequiol contra el CD 

Castelló. Els dos gols del Villarreal els va marcar Mallén. 

 

Efemèride 2 

 

Armando Sanmillán Chabrera naix a Castelló. Sanmillán, un migcampista molt 

elegant, va jugar en el Villarreal les temporades 1977-78, 1978-79 i 1979-80. 

 

1969 

En el partit d’anada de la tercera eliminatòria de copa, el Villarreal perd 2-4 contra el 

Moscardó. Els dos gols del Villarreal són obra d’Eusebio.  

 

1970 

En el partit d’anada de la tercera eliminatòria de copa, el Villarreal i guanya 5-0 al 

Màrida Industrial. Els gols són obra de Casco (2), Sosa, Loren i Zuazaga en  pròpia 

porta. 

 

1971 

En el partit del campionat de lliga de segona divisió, el Villarreal empata 0-0 en el 

camp del Ferro. 

 

1974 

En el partit del campionat de lliga de segona divisió, el Villarreal guanya 0-2 en el 

camp del Calella amb gols d’Añoño i Cayetano. 
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1975 

José Joaquín Moreno Verdú naix a Hellín (Albacete). Va jugar en el Villarreal entre 

les temporades 2002-03 a la 2007-08. Jugava com a mig centre. 

 

1980 

En el partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal li guanya 3-1 al 

Quart. Els gols del Villarreal 3 són obra de Marco, Marenyà i Montalvo. 

 

1983 

En el partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal perd 1-2 davant el 

Paterna. El gol del Villarreal 3 el marca Pedraza. 

 

 

1991 

En un partit del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal li guanya 2-1 al 

Sueca. Els  dols gols del Villarreal els marca Honorio. 

 

1994 

Denis Suárez Fernández va nàixer a Salceda de Caselas, en la província de 

Pontevedra. Va jugar com interior en el Villarreal en la temporada 2015-16. 

 

 

1996 

En un partit del campionat de lliga de segona divisió, el Villarreal  li guanya 1-0 a 

l’Almeria amb gol de Vinyals. 

 

2010 

En un partit d’anada de ⅛ de final de copa, el Villarreal empata en el camp del Celta 

1-1. El gol del Villarreal és obra de Rossi. 

 

2011 

El Villarreal va eliminar al València en un partit de tornada de ⅛ de final de la Copa 

del Rei. El partit d’anada va quedar 0-0 i al descans del de tornada el Villarreal 

perdia 0-2 i necessitava marcar 3 gols per passar. Al final, el resultat va ser 4-2 en 

una vesprada memorable en El Madrigal. El València es va avançar amb gols de 

Banega, qui va ser l'estrella d’un dels sensacionals trofeus juvenils que organitzava 

el Villarreal en estiu quan jugava amb Boca Juniors, i Roberto Soldado qui després 

jugaria en el Villarrreal. Només començar la segona part Cazorla (46’) i Rossi (49’) 

empataven el partit. Marco Ruben avançava al Villarreal en l’eliminatòria (63’) i 

Rossi (89’) feina d’esclatar d’alegria El Madrigal en una vesprada històrica. 
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2014 

En el partit del campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal  li guanya 2-5 al 

Rayo Vallecano amb gols  d’Uche (3) i Perbet (2). 

 

2016 

En el partit d’anada de ⅛ de final de copa, el Villarreal va perdre en San Mamés 

davant l’Ath. Bilbao per 3-2. Els gols del Villarreal els van marcar Baptistao i Samu 

Garcia. El Villarreal es va avançar 0-2. 

 

2019 

En partit del campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal empata en camp de 

l’Eibar 0-0. 

 

2022 

En partit de 1/16 de final de copa, eliminatòria disputada a partit únic, el Villarreal 

cau eliminat al perdre davant l’Sporting de Gijón per 2-1. Albiol marca el 0-1, però 

l’Sporting remunta el partit marcant el segon gol a dos minuts per al final del partit. 

 

Efemèride ampliada 

 

1970 

 

Villarreal 2-Moscardó 4 

El dia de Reis de 1970 un bon regal de Reis per als aficionats del Villarreal, el Moscardó, el 

líder del grup 8 de tercera divisió visitava El Madrigal en la 3a eliminatòria de Copa. 

 

Fitxa tècnica 

 

Villarreal 2-Moscardó 4. El Madrigal, 6-1-1970, 15.45 hores. 

 

Villarreal: Alapont, Debón , Alcañiz, Marzal, Eusebio, Linares, Martínez, Luiche, Palau, 

Causanilles, Serrano. 

 

Moscardó: Valbuena, Castillo, Flores, Laborda, Villaverde, Ramírez, Ramoncito, Ramón, 

Morón, Domínguez i Rodri. 

 

Àrbitre: Daniel Pascual i en les bandes Martín Caballero i De la Cámara. 

 

Gols: 

 

0-1. Minut 28. Ramón. 

0-2. Minut 45+2. Domínguez. 

1-2. Minut 63. Eusebio. 

1-3. Minut 65. Morón. 
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1-4. Domínguez. 

2-4. Minut 85. Eusebio. 

 

Desenvolupament del partit 

 

El Villarreal va començar el partit dominant i creant bones oportunitats de gol. El Moscardó 

va fer un plantejament defensiu i intentava aprofitar els contracops. Li va eixir molt bé el 

planejament a l’equip madrileny i el Villarreal va anar a contracorrent a partit del minut 28 

quan el Moscardó es va avançar en el marcador. El Villarreal va intentar equilibrar el 

marcador, però el Moscardó aprofitant una altra contra va marcar el segon gol. 

 

En la segona part, el Villarreal es va posar dins del partit amb un gol d’Eusebio, però poc li 

va durar l’alegria perquè només dos minuts després aprofitant una altra contra Morón 

marcava l'1-3. Al cap de pocs minuts el Moscardó marcava el 4t. Quan falten 5 minuts 

Eusebio marcava, de cap, el segon gol i amb el 2-4 acabava el partit. L’eliminatòria es 

posava molt complicada per al Villarreal. 

 

Va passar un 7 de gener… 

 

1948 

Naix Cayetano Bermúdez Templado en Honrubia, en la província de Cuenca. 

Cayetano era un davanter que va jugar en el Villarreal les temporades 1972-73, 

1973-74 i 1974-75. 

 

1951 

El Foghetecaz: li guanya 3-0, en El Madrigal, al CD Aston Villa de València,  en 

partit d’anada d’1/2 final del campionat regional d’aficionats. Els gols són obra de 

Cubero (2) i Arnal. 

 

1966 

Naix Francisco Javier García Ruíz en Alagó, en la província de Saragossa. Conegut 

futbolísticament com a Salillas va jugar en el Villarreal quatre temporades, de la 

1996-97 a la 1998-99. Destaquen els 17 gols que va marcar en lliga la temporada 

1997-98, la temporada del primer ascens a la primera divisió. 

 

1973 

En partit corresponent al campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal va 

empatar 2-2 davant l’Acero, en partit disputat en El Madrigal. Pel Villarreal van 

marcar Diego i Guasch en pròpia porta. 

 

1979 

En partit corresponent al campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal va 

empatar 3-3 davant el Vall d’Uixó, en partit disputat en El Madrigal. Els tres gols del 

Villarreal els va marcar Forment. 
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1990 

En partit corresponent al campionat de lliga de segona divisió B, el Villarreal va 

guanyar 2-0 al Manlleu. Els gols del Villarreal els van marcar Adriano i Lacalle. 

 

2001 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal va perdre 

en Pamplona 1-0 davant Osasuna. 

 

2007 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, corresponent a la 

jornada 17, el Villarreal va perdre, en El Madrigal, davant el València. El resultat va 

ser 0-1.  

 

2015 

En partit d’anada de ⅛ de final de copa, el Villarreal li va guanyar, en El Madrigal, a 

la Real Societat per 1-0, amb un gol de Cheryshev. 

 

2017 

El Villarreal femení guanya, en partit de lliga i jugant de visitant, davant el Saragossa 

CFF B. El resultat és 0-2. 

 

2018 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió el Villarreal va 

empatar, en La Ceràmica, davant el Deportivo de la Corunya. El resultat va ser 1-1. 

El gol del Villarreal el va marcar Enes Unal. 

 

Va passar un 8 de gener… 

 

1948 

Naix Rafael Granell Torres a Castelló. Rafa era un davanter que va jugar en el 

Villarreal en la temporada 1970-71. Va marcar un gol, però no qualsevol gol. Va fer 

el gol del Villarreal en Cadis que va suposar la primera victòria del Villarreal en el 

futbol professional.  

 

1954 

Naix Bautiste Sifre Vicent a Les Alqueries. Jugava a com migcampista i va formar 

part del Villarreal en la temporada 1973-74. 

 

1956 

El Villarreal va aconseguir una victòria decisiva per al seu primer ascens a tercera 

divisió en guanyar per 0-2 en el camp El Bassot de Burjassot, amb dos gols de 
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Chesa. L’alineació del Villarreal aquell dia va ser: Bachero, Jorge, Font de Mora, 

Almazán, Catalán, Torán, Mangriñán, Sastre, Chesa, González i Carrió. El Villarreal 

es quedava a només un punt de l’ascens després d’aquesta victòria. 

 

1975 

En partit d’anada de la tercera eliminatòria de copa, el Villarreal perd 4-0 en 

Còrdova. 

 

1978 

En partit de lliga del campionat de tercera divisió, el Villarreal li guanya 2-0 a 

l’Orihuela en El Madrigal, amb gols d’Izquierdo i Forment. 

 

1981 

Naix Sebastián Eguren Ledesma a Montevideo. Eguren va arribar en el mercat 

d’hivern de 2008. Va ser un fitxatge sorprenent, perquè arribava del futbol de 

Suècia, del Hammarby i era un desconegut, però va ser un gran fitxatge perquè li va 

donar equilibri a un equip amb molt de talent, el Villarreal subcampió de lliga de 

primera divisió. Després estaria dues temporades més en Villarreal. Era un pivot 

defensiu que sabia fer molt bé la seua feina. 

 

1984 

En partit de lliga de tercera divisió, el Villarreal perd en el camp del Mestalla per 5-0.  

 

1988 

Naix Adrián López Álvarez a Taverga (Astúries). Adrián era un davanter que va 

jugar al Villarreal les temporades 2015-16 i 2016-17. És especialment recordat per 

seu l’autor del gol de la victòria contra el Liverpool, l’1-0, en el partit d’anada de les 

semifinals de l’Europa League 2015-16. 

 

1989 

En partit de lliga de segona divisió B, el Villarreal perd en el camp de la Balompédica 

Linense. El resultat és 1-0. 

 

1990 

Naix Álvaro González Soberón a Potes, Cantàbria. Álvaro, un central molt regular i 

que va deixar molt bones sensacions a Vila-real, va jugar les temporades 2016-17, 

2017-18 i 2018-19 a Vila-real. 

 

1995 

En partit de lliga de segona divisió A, el Villarreal guanya en el camp del Palamós. El 

resultat és 0-2. Els gols són obra de Juan Carlos i Garcia Pitarch. 
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1997 

En partit d’anada de la tercera eliminatòria de copa, el Villarreal perd en casa 0-1 

contra l’Ath. Bilbao. És la primera visita en partit oficial de l’Ath. Bilbao en El 

Madrigal. 

 

2000 

En partit de lliga de segona divisió A, el Villarreal li guanya, en El Madrigal, al 

Logronyés 0, amb un gol de Serban. 

 

2004 

En partit d’anada de  ⅛ final de copa, el Villarreal perd, en El Madrigal, davant el 

Sevilla per 1-3. El gol del Villarreal és obra de  Belletti. 

 

2006 

En partit de lliga de primera divisió, el Villarreal empata 0-0, en El Madrigal, davant 

el Real Madrid. 

 

2012 

 

Efemèride 1 

En partit corresponent a la lliga de segona divisió, grup VII, el Villarreal femení 

guanya en Aspe per 0-2. 

 

Efemèride 2 

En partit de lliga de primera divisió, el Villarreal empata 0-0, en El Madrigal, davant 

el València. Els gols del Villarreal els marquen Marco Ruben i Gonzalo Rodríguez. 

 

2017 

El camp de futbol municipal de Vila-real va canviar de nom. Va passar de dir-se El 

Madrigal a Estadi de la Ceràmica. Era el tercer nom que tenia al camp. Al principi, 

quan Calduch va comprar els terrenys per a construir el camp es deia Camp 

d'esports del Club Deportivo Villarreal i prompte va passar a anomenar-se El 

Madrigal, agafant el nom de la partida del poble on està el camp. A banda de 

l’espectacular acte d'inauguració, el Villarreal va jugar contra el Barcelona i el partit 

va acabar 1-1. Sansone va avançar el Villarreal al minut 49 i va empatar Messi al 

minut 90. 

 

2021 

En partit de lliga de primera divisió de la jornada divuit, el Villarreal guanya  0-4, en 

Balaídos, davant el Celta. Els gols del Villarreal els marquen Gerard Moreno, Moi 

Gómez, Parejo i Fer Niño. 
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2022 

En partit de lliga de primera divisió  femenina, el Villarreal guanya 3-1, en la Ciutat 

Esportiva, davant l’Alavés. Els gols del Villarreal els marquen Sheila i Teresa Morató 

(2). 

 

Efemèrides ampliades 

 

1994 

 

CD Castelló 0-Villarreal 2 

Castelló i Villarreal disputaven a principis de 1994 un partit de rivalitat important per 

als dos equips per eixir de la part baixa de la classificació en segona divisió A. El 

partit corresponia a la jornada 18 del campionat nacional de lliga. 

Context històric 

El dia 8-1-1994 es disputava en Castàlia el partit oficial número 19 entre el CD 

Castelló i el Villarreal CF. Dels 18 partits anteriors 14 havien sigut corresponents al 

campionat de lliga i 4 a partits de Copa del Rei. Dels partits de lliga, 8 havien sigut 

corresponents a la tercera divisió i 6 en segona divisió A.  

 

En copa aquests equips havien jugat fins a 1994 dues eliminatòries. En la primera 

eliminatòria, el Villarreal va ser capaç d'eliminar una vegada al Castelló quan aquest 

equip jugava en segona i el Villarreal en tercera. Dos empats, 0-0 en El Madrigal i 3-

3 en Castàlia, van fer que s'arribara als penaltis on el Villarreal es va classificar. El 

més sorprenent és que el Villarreal va arribar a perdre 3-0 en el partit de tornada i va 

forçar els penals. Això va ser en la temporada 1978-79. En la temporada 1988-89, el 

Castelló va eliminar al Villarreal després d'empatar 1-1 en El Madrigal i de guanyar 

2-1 en Castàlia. El Castelló jugava en segona divisió A i el Villarreal en segona 

divisió B. 

 

Respecte als partits de lliga, l'historial era molt igualat. Dels 14 partits, el Villarreal 

n'havia guanyat 5, havien empatat 5 partits i el Castelló n’havia guanyat quatre. 

Respecte a l'estadística en Castàlia, el Villarreal havia guanyat 3 partits, s'havien 

empatat 2 partits i el Castelló n’havia guanyat dos. Cal destacar que Font de Mora, 

com a jugador del Villarreal en tercera divisió havia marcat en la dècada dels 

cinquanta dos gols en Castàlia. 

 

Al llarg de tota la història, el Castelló sempre havia militat en una categoria superior 

al Villarreal excepte en les 8 temporades en què havien militat en la mateixa 

categoria. De les 7 temporades anteriors a la 1993-94, el Castelló sempre havia 

quedat per damunt sempre excepte en la temporada 1958-59 quan el Villarreal va 

queda en la 6ª posició i el Castelló en la 13ª. 
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Per tant, sobre estar en la mateixa categoria, el Castelló era l'equip gran i el 

Villarreal era l'equip més modest, encara que s'havia demostrat que cada partit 

oficial al llarg de la història el Villarreal sabia com competir-lo. 

 

Des del primer partit oficial entre els dos equips, què es va jugar a finals de 

desembre de 1957 en El Madrigal, l'ambient en les grades havia sigut molt bo. La 

rivalitat era gran, com és normal entre dues poblacions a només 7 km de distància. 

A més, molts jugadors havien militat en els dos equips i això creava una gran 

motivació en alguns jugadors per enfrontar-se al seu exequip. 

La temporada 1993-94 fins a la jornada 17. 

Les expectatives dels dos equips al principi de la temporada eren molt diferents. 

 

El Villarreal tenia clar que el seu objectiu era salvar la categoria. Era la seua 4ª 

temporada en segona divisió. Va estar dos temporades a principis dels anys setanta 

(la 1970-71 i la 1971-72), on es va salvar en la primera jugant una promoció i va 

baixar en la segona. La temporada 1992-93 es va salvar en l'última jornada després 

d'un final de temporada sensacional quan pareixia que l'equip anava a baixar. 

 

En el Villarreal seguia com entrenador Carlos Simón que havia agafat al Villarreal en 

la jornada 26 de la temporada anterior quan el Villarreal estava en la posició 16 amb 

21 punts, empatat a punts amb el Figueres que estava en la posició 17, que era de 

descens. Va debutar amb una derrota 4-2 en Eibar i el Villarreal es va situar en 

descens, ocupant el lloc 18 de la classificació. Això encara va anar a pitjor i en la 

jornada 30 el Villarreal era últim classificat i estava a 4 punts de la salvació quan 

quedaven 8 jornades per acabar la lliga (la victòria en aquell moment valia 2 punts i 

l'empat 1). A partir d'aquest moment l'equip va remuntar i el Villarreal va quedar en 

el lloc 13 amb 34 punts. En els últims 8 partits el Villarreal va fer 13 punts, guanyant 

6, empatant 1 i perdent 1. Això li va valdre la renovació. 

 

De la mà de Carlos Simón el Villarreal es va renovar molt. Va canviar gran part de la 

plantilla i van eixir jugadors molt volguts per l'afició com Estanis, jugador de Vila-real 

que va fitxar pel Castelló. 

 

La temporada del Villarreal no estava sent gens bona abans de jugar contra el 

Castelló. El Villarreal tenia 15 punts i 3 negatius. En casa, els números eren bons 

amb 6 victòries, 1 empat i 1 derrota, però fora no havia guanyat cap partit en lliga, 

havia empatat 1 i havia perdut 7. Abans d'arribar a Castàlia, el Villarreal només 

havia empatat 1 partit de lliga, en Leganés, en la primera jornada de lliga. Així que la 

gent no era massa optimista pel que poguera passar en Castàlia. 
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Des de principis d'any hi havia més tranquil·litat en el Villarreal perquè el club 

s'havia convertit en societat anònima esportiva. Tot aquest procés havia creat 

nerviosisme en la plantilla, per la incertesa que suposava saber que el Villarreal 

podia patir un descens administratiu a finals de desembre, però afortunadament no 

va ser així i gener va començar en una victòria contra el Múrcia, que feia que el 

Villarreal isquera del descens, on havia entrat l'última jornada de l'any 1993. 

 

S'ha de destacar que Carlos Simón havia reconegut en desembre que s'havia 

equivocat en la confecció de la plantilla i des de la directiva admetien que no hi 

havia diners per reforçar l'equip. 

 

Carlos Simón estava molt discutit per l'afició, de la qual rebia moltes protestes i 

xiulits. Les primeres protestes dels aficionats van ser el dia 16-9-1993, en partit de 

tornada de la Copa del Rei davant l'Arosa, quan el Villarreal es va classificar 

empatant a 0 perquè havia guanyat 0-1 en casa. Quan li van preguntar en roda de 

premsa si notava la pressió del públic, ell va contestar que només notava la pressió 

quan la seua dona se li tirava damunt en el llit. Aquestes afirmacions van indignar 

prou als seguidors del Villarreal. 

 

 

Per la seua part, el Castelló aspirava a estar en la part alta. Aquell era el nivell 

d'exigència habitual per a una Castelló, que en la temporada 1990-91 havia estat 

jugant en primera divisió. Des del seu descens havia quedat en les posicions 15 en 

la temporada 1991-92 i en la posició 10 en la temporada 1992-93. Així que l'objectiu 

era millorar i buscar la part alta de la classificació. 

 

L'entrenador del Castelló era Ciriaco Cano, que havia entrenat a l'Sporting de Gijón 

abans en primera divisió, al que havia classificat per a la Copa de la UEFA en la 

temporada 1990-91, després d'agafar a l'equip en la jornada 13. En la temporada 

1990-91 va tornar a entrenar a l'Sporting, quedant-se classificats en la posició de la 

lliga i en Copa de la UEFA va eliminar en primera ronda al Partizan de Belgrado i va 

ser eliminat en la segona eliminatòria pel Steau de Bucarest. Després va abandonar 

l'Sporting i va fitxar per Castelló a finals de la primera volta de la temporada 1992-

93. 

 

Ciriano Cano estava molt discutit per l'afició del Castelló a causa de la manera de 

gestionar la plantilla. Se li discutien els continus canvis de jugadors en les 

alineacions cada diumenge i els canvis que feia. 

 

Després de la jornada 16, el Castelló i el Villarreal tenien 15 punts, el Castelló 

estava en la posició 15, el Villarreal en la 16 i els dos equips només estaven dos 

punts per damunt del descens. 

 

https://www.blogger.com/


43 

Si la trajectòria del Villarreal fora de casa era dolenta, la del Castelló dins de casa 

tampoc era gens bona perquè havia jugat 8 partits en casa, dels quals havia 

guanyat 2, empatat 4 i perdut 2. En total només havia guanyat 3 partits en les 17 

jornades disputades, molt lluny de les expectatives creades inicialment. A més, el 

Castelló portava 5 jornades sense marcar i els últims 4 partits els havia empatat a 0 

gols. 

Prèvia del partit 

La setmana del derbi començava amb la temperatura molt elevada a causa de unes 

declaracions el dilluns 3 de gener de Ciriaco Cano que va dir que el Villarreal era un 

equip molt agressiu, que quasi fregava la violència, encara que no ho era, però si 

jugava al límit del reglament. Per la seua part deia que el Castelló era un equip poc 

agressiu que intentava jugar al futbol i per això creia que podien tindre dificultats en 

el partit. 

 

El dimarts 4 de gener, Carlos Simón va declarar que pensava que les declaracions 

de Ciriaco Cano estaven fetes sense mala intenció i que el seu equip feia alguna 

entrada dura, però sense mala intenció. També va dir que el Villarreal era un equip 

fort que disputava cada pilota en joc. 

 

Les entrades per al partit anaven de 1100 pessetes la més barata a 4000 pessetes 

la més cara, que eren els mateixos preus que en qualsevol altre partit en Castàlia. 

La directiva del Castelló no va modificar els preus encara que fora un partit de 

rivalitat. La directiva del Villarreal va rebre 25 entrades gratis per als seus 

compromisos i els dels jugadors. 

 

Per la seua part, el Villarreal apuntava al fet que només anava a jugar en Edu en 

punta i que anava a reforçar el centre del camp amb 5 jugadors. Per a aquest partit 

Carlos Simón podria disposar des del primer moment de Planelles, que havia sigut 

substituït per un colp en el partit del diumenge anterior contra el Múrcia i a Cuixart 

que ja havia complit la suspensió de targetes per tindre targetes grogues. 

 

En declaracions a Mediterráneo el dia abans del partit, els presidents dels dos 

equips, Manuel Almela i Domingo Tárrega, van demanar esportivitat, tant dins del 

camp com fora. Manuel Almela va recalcar que el partit s'havia declarat d'alt risc la 

temporada anterior i no va fer falta pel civisme mostrat per les dues aficions. A més, 

també va dir que esperava un partit en el qual els dos equips donaren espectacle i 

amb gols, encara que ho veia difícil per la situació en què arribaven Villarreal i 

Castelló. Deia que l'espectacle era necessari perquè cada vegada anava menys 

gent a veure els partits al camp. 
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Carlos Simón va dir que tenia dubtes en el centre del camp, en la davantera i que no 

per jugar amb 3 davanters els equips de futbol eren més ofensius. Per la seua 

banda, Ciriaco Cano va tornar a parlar del joc agressiu del Villarreal. 

El partit 

Fitxa tècnica 

Castelló 0- Villarreal 2. 

 

Menys de mitja entrada en Castàlia. Partits televisat per Canal 9 i en alguns 

moments del partit va ploure. 

 

Castelló: Fernando, Salva, Tosic, Estanis, Juan Carlos, Tejero, Guirinovich, Arranz, 

Mateu, Roqueta i Vaginho. 

 

Canvis: Do Santos per Guirinovich en el minut 59, Fermín per Roqueta en el minut 

68. 

 

Villarreal: Navarro, Javi Moro, Javi I, Russet, Maestre, Pascual, Javi II, Cornago, 

Planelles, Eres i Edu. 

 

Canvis: Loinaz per Javi II en el minut 85, Cuxart per Edu en el minut 89. 

 

Àrbitre: Fernández Terente. 

 

Expulsió: l'entrenador del Villarreal, Carlos Simón, va ser expulsat per doble 

amonestació.Gols: 0-1. Planelles. Minut 61 / 0-2. Planelles. minut 69. 
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Desenvolupament del partit 

Des del principi del partit el Villarreal va eixir a guanyar el partit, sent molt més 

intens i creant diverses oportunitats de gol. S'ha de destacar una jugada en el minut 

2, quan Cornago va centrar una pilota des de l'esquerra que es va tancar molt i que 

Fernando va aturar dins de la seua porteria. Ni l'àrbitre ni el jutge de línia ho van 

veure i el partit va seguir. També s'ha de destacar una oportunitat de Pascual en 

una jugada per la dreta de Javi II. A poc a poc el Castelló va equilibrar el partit i cap 

al final del partit, el Villarreal va tornar a dominar tenint algunes oportunitats. 

 

Res va canviar després del descans i fruit d'aquest domini seguien arribant les 

oportunitats, primer amb una jugada de Javi II que va acabar xutant a les mans de 

Fernando. Després també va hi haure un bon remat d'Eres que no va acabar en gol. 

En el minut 61, Maestre tira una falta, que toca Eres i acaba en una volea de 

Planelles. Pocs minuts després, Planelles va tornar a marcar després d'una 

assistència d'Edu. El Castelló ho va intentar. Estanis va rematar dues vegades a 

porteria, però no va trobar el gol. Així s'arribava a la fi del partit, amb l'alegria dels 

aficionats del partit desplaçats a Castàlia i les protestes dels aficionats locals cap al 

seu entrenador. 

 

Post partit 

Ciriaco Cano va reconéixer que el Villarreal va ser millor  i va dir que assumia la 

culpa de la derrota perquè va fer un plantejament molt ofensiu, desprotegint el 

centre del camp. 

 

Carlos Simón va dir que el Villarreal va ser millor, va arribar molt i que la victòria 

suposava molta moral per als seus jugadors. Va destacar la defensa zonal i les 

bones basculacions del seu equip que va ser capaç de ser superior a les variants 

tàctiques que va introduir el Castelló al llarg del partit, que va començar jugant amb 

una distribució de jugadors d'1-3-5-2 i va acabar amb un 1-4-3-3. 

 

El Villarreal aconseguia una victòria importantíssima i més veient que en l'última 

jornada d'aquella temporada 1993-94, el Villarreal i el Castelló es jugarien una plaça 

de descens. 

 

1997 

 

Villarreal 0-Ath. Bilbao 1 

Els dos primers partits oficials contra l'Ath. Bilbao van ser en una eliminatòria de Copa, 

corresponent a la 3a ronda de la Copa de la temporada 1996-97, i es van jugar els dies 8-1-

1997 en Vila-real i el 15-1-1997 en Bilbao. 
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Context històric 

La temporada 1996-97 el Villarreal jugava en 2a divisió A. Era la 5a temporada consecutiva 

que jugava en aquesta divisió. El club es començava a convertir en un clàssic de la 

categoria i si les dues primeres temporades havia patit molt per mantenir la categoria, en els 

dos següents ho va fer millor, especialment en la temporada 1994-95 quan es va quedar 

classificat en el lloc 10. En la temporada 1995-96 va tornar a patir un poc al principi, però 

amb l'arribada de David Vidal es va remuntar la situació i l'equip es va classificar en el lloc 

15 al final de temporada, encara que s'ha de dir que haguera pogut ser millor perquè no es 

va guanyar cap dels últims 6 partits finals de la temporada. 

 

A principis de la temporada 1996-97, el Villarreal va signar un acord de col·laboració amb el 

València i com a fruit d'açò, a més de 75 milions de pessetes, va arribar Subirats 

d'entrenador i 4 jugadors: Albelda, Angulo, Simeón i Quique Medina. El Villarreal va 

començar la temporada practicant un futbol molt vistós. Així, en la jornada 12, el dia 24-11-

1996, després de guanyar-li 3-0 a l'Écija, el Villarreal era el 4t classificat, però a partir 

d'aquest moment el Villarreal va començar i no guanyaria cap dels 5 partits següents. Va 

perdre 4-1 en camp d'Osasuna, 0-2 davant el Barcelona B, 2-1 en Salamanca, va empatar 

en casa 1-1 contra el Real Madrid B per acabar 1996 i en el primer partit de l'any va perdre 

en casa 1-3 contra l'At. Madrid B. El següent partit era en casa contra l'Ath. Bilbao. Així que 

no arribava gens en forma a aquesta eliminatòria. 

 

Per poder jugar contra l’Ath. Bilbao, el Villarreal havia eliminat al Llíria en la primera ronda 

de la Copa i al Mar Menor en la segona. 

 

Per una altra banda, s'ha de destacar que el Villarreal arribava al partit contra el Ath. Bilbao 

en ple procés de venda del club. De fet, el dia 17-12-1996, en la presentació del nou jugador 

Antonio Díaz, Font de Mora anunciava a la premsa que havia venut el club a Antena 3. Va 

dir que la venda era positiva per a ell i per al club, que la gent en el seu dia haguera pogut 

comprar més accions i no carregar-lo a ell amb el 70% o el 80% de les accions. Va dir que 

el Villarreal seguiria millor perquè estaven en una gran empresa i que si volien ell seguia en 

el càrrec perquè tenia 26 anys d'experiència en la presidència. També va indicar que estava 

fart de gastar-se els diners i que no volia jugar-se el seu patrimoni. 

 

Finalment, Antena 3 no va comprar el Villarreal. Per entendre el que va passar indicar que 

en aquells moments es veia el potencial que podien tindre els drets del futbol per a les 

televisions. En Espanya, dos grans grups televisius, Antena 3 i Canal plus, van iniciar una 

lluita pels drets de televisió i Antena 3 va començar a comprar equips per controlar els seus 

vots. Quan anava a tancar la compra del Villarreal, Antena 3 i Canal Plus van arribar a un 

acord el dia 24-12-1996, que posava fi a l'anomenada en el seu dia com Guerra del Futbol. 

Això va fer que Antena 3 no comprara el Villarreal i finalment a finals de la temporada 1996-

97 Fernando Roig comprara el Villarreal. 

 

Per la seua part, l'Ath. Bilbao de la temporada 1996-97 era molt bon equip. Va acabar 

classificant-se per a competició europea i quan va arribar a jugar el primer partit de Copa a 

Vila-real ocupava la posició 9. Destacaven Guerrero i Urzáiz. En Copa, només havia 

disputat una eliminatòria, abans de jugar contra el Villarreal, eliminant amb facilitat al Zalla 

per un global de 5-1. 
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Cal indicar que el Villarreal i l'Ath. Bilbao ja s'havien enfrontat aquella temporada en Vila-real 

en el I Trofeu Porcelanosa. Va ser el 3-8-1996, quant davant d'unes 3500 persones l'Ath. 

Bilbao es va emportar el trofeu després de guanyar 1-2, amb gol de Salillas per part del 

Villarreal i gols de Larrazábal i Urzáiz per part de l'Ath. Bilbao.  
 

Eliminatòria de Copa. Partit d'anada 

 

Prèvia 

Per a la directiva el partit contra l'Ath. Bilbao era una bona manera de fer una bona 

recaptació econòmica. Així que va fer pagar els socis per veure a l'Ath. Bilbao. L'ambient no 

era el d'altres dies amb la visita d'un equip de primera divisió, era més aviat gelat. 

 

Per la seua banda, Subirats veia el partit com una bona possibilitat de desconnectar-se de 

la lliga i oferir un bon partit a l'afició. El Villarreal venia d'aconseguir 1 punt de 15 i estava en 

la posició 12. L'equip anava cap a baix. 

 

La gran novetat en l'alineació del Villarreal podia ser que Santi, jugador juvenil nascut a 

Peníscola, jugara de titular. Ja havia jugat alguns minuts contra l'At. Madrid B mostrant 

bones maneres. En el juvenil portava 11 gols fins aquell moment. En aquell partit li havien 

anul·lat un gol legal. Era dubte Roberto, que estava amb principi de grip. 

 

Per la seua part, Luis Fernández, entrenador de l'Ath. Bilbao va anunciar rotacions per a la 

seua visita a Vila-real. Així, es van quedar en Bilbao Karanka, Larrainzar, Etxebarria, 

Lizarazu, Tabuenka i Carlos García. 

 

Per al partit s'esperava un camp en males condicions a causa de les pluges que havien 

caigut en Vila-real. De fet, el partit contra l'At. Madrid B es va jugar sota una intensa pluja. 

 

Fitxa tècnica. 

Villarreal 0-Ath. Bilbao 1. 

 

El Madrigal, 4000 espectadors. 

 

Villarreal: Sánchez Broto, Pascual, Fernández Cuesta, Roberto, Medina, javi Sanchis, 

Salillas, Javi Prats, Albelda, Serer i Díaz. 

 

Canvis: Santi per Roberto al minut 64, Chumillas per Salillas al minut 69, Soto per Díaz al 

minut 84. 

 

Ath. Bilbao: Imanol Etxeberria, Andrinua, Goicoetxea, Guerrero, Urzáiz, Óscar Vales, 

Corino, Estíbariz, Edu Alonso, Felipe i Bolo. 

 

Canvis: Raul Otxoa per Guerrero al minut 55, Larrazábal per Urzáiz al minut 55, Ziganda per 

Bolo al minut 76. 

 

Gol. 
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0-1. Minut 3. Urzáiz. 

 

Àrbitre: Llonch Andreu. Li va traure targetes grogues a Pascual, Serer, Albelda i Fernández 

Cuesta del Villarreal i a Urzáiz, Óscar Vales i Etxebarria del Ath. Bilbao. 

 

 
 

 

Desenvolupament del partit 

L'eliminatòria va començar malament, ja que en el minut 3 Urzáiz va llançar un tir des de 

molt lluny que Sánchez Broto no va aturar i es va convertir en el 0-1. El Villarreal va intentar 

empatar en la primera part i va tindre dues bones oportunitats, les dues de Díaz. La primera 

quan no va culminar una bona jugada de l'equip en el minut 18 i la segona en el 42 quan un 

tir seu no se'n va anar fora per poc. L'Ath. Bilbao després del gol estava ben situat 

defensivament i era complicat crear-li oportunitats. 

 

En la segona part, el Villarreal va intentar seguir empatant. S'ha de destacar a la jove 

parella Chumillas i Santi que li van donar molta empenta al Villarreal. Acabant-se el partit li 

van anul·lar un gol a Santi, el segon en dos partits, que haguera pogut suposar l'empat. 

Encara que aquest no va arribar, l'equip va eixir reforçat d'aquest partit perquè es va 

mostrar competitiu contra un equip de primera divisió. 

 

Subirats va destacar la bona imatge del seu equip i va dir que el més just haguera sigut un 

empat. També va destacar a Roberto, que va jugar el partit amb grip, a Santi i a Chumillas. 

Sobre el mal estat del terreny de joc va dir que afavoria més a un equip que volguera 

defendre el resultat. 
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Per la seua part Santi va dir que creia que el gol que li van anul·lar era legal, que pareixia 

que tenia mala sort amb els jutges de línia perquè era el segon gol que li anul·laven en dos 

partits. 

 

Va passar un 9 de gener… 

 

1952 

Naix Manuel Alsó Pedrol a Amposta. Alsó va ser davanter del Villarreal les 

temporades 1975-76, 1976-77 i 1977-78. 

 

1953 

Goterris, porter del Construcción, fitxa pel Villarreal per cobrir la baixa del lesionat 

Aparisi. 

 

1968 

Naix Mario Espinosa de los Monteros a València. Mario, que jugava de lateral 

esquerre, va ser jugador del Villarreal des de la temporada 1986-87 fins a la 

temporada 1990-91. Mario va aconseguir dos ascensos amb el Villarreal a segona 

divisió B. 

 

1971 

En partit corresponent a la segona divisió, el Villarreal va empatar 1-1 davant 

l’Hèrcules. El gol del Villarreal el va marcar Casco. 

 

1973 

Jaime Ramos Hernández naix a Madrid. Jaime, que jugava com a pivot defensiu, va 

jugar en el Villarreal les temporades 1999-2000 i 2000-01. Va ser un jugador molt 

important en el segon ascens del Villarreal a primera divisió. 

 

1977 

En partit corresponent al campionat de lliga de regional preferent, el Villarreal va 

perdre en camp de l'Algemesí per 1-0. 

 

1980 

En partit corresponent a l’anada de la tercera eliminatòria de copa, el Villarreal va 

perdre 2-5 davant el Sevilla per 2-5. Els dos gols del Villarreal els va marcar Bonet. 

 

1983 

En partit corresponent al campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal perd en el 

camp del Benidorm per 1-0. 
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1995 

Naix Ander Cantero Armendariz a Pamplona. Cantero juga de porter. Mai va arribar 

a debutar en el primer equip del Villarreal en un partit oficial, però va estar convocat 

en deu partits de lliga en la temporada 2017-18. Va ser porter del Villarreal B des de 

la temporada 2015-16 fins a la 2017-18. 

 

1997 

Adrián Marín Gómez va nàixer a Torre Pacheco, província de Múrcia. Adrián Marín 

va jugar en diferents equips de la pedrera del Villarreal fins a arribar al primer equip. 

Va jugar en els partits en el Villarreal en les temporades 2014-15, 2015-16 i la 2017-

18. La seua posició és de lateral esquerra. 

 

2001 

Diego Collado Raya va nàixer en Granada. Ha format part de diferents equips de la 

pedrera del Villarreal i amb només divuit anys va arribar al filial. Va patir una 

important lesió en la temporada 2019-20, però ni la lesió va poder frenar la seua 

progressió. En la temporada 2022-23 va debutar en el primer equip en el partit de la 

primera eliminatòria de copa en camp del Santa Amàlia. Va ser titular i va marcar el 

primer gol d’un partit que acabaria 0-9 per al Villarreal.  

 

2002 

En partit corresponent a l’anada dels ¼ final de copa, el Villarreal perd en el 

Madrigal per 0-2. 

 

2005 

El Madrigal va viure una nit màgica amb la victòria 3-0 del Villarreal davant el 

Barcelona. Riquelme va jugar un gran partit contra el seu anterior equip i els 3 gols 

del Villarreal els van marcar Forlán (2) i Gonzalo Rodríguez. El Villarreal de 

Pellegrini va fer una exhibició de futbol. L’inici de temporada va ser irregular, però a 

poc a poc l’equip va anar a més i gener va ser el mes on va esclatar l’equip amb una 

sensacional combinació d’un futbol vistós i grans resultats. Aquest mes el Villarreal 

guanyaria els 4 partits que va jugar en lliga. Derrotant al Llevant en València (2-4), al 

València en El Madrigal (3-1) amb 3 gols de Riquelme i a la Real Societat en Anoeta 

(0-4). 

 

2008 

En partit corresponent a l’anada dels ⅛ final de copa, el Villarreal perd, en el 

Colombino, davant del Recreativo Huelva per 1-0. 
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2010 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió disputat en El 

Madrigal, el Villarreal empata contra l’Almeria 1-1. El gol del Villarreal el marca 

Nilmar. 
 

2011 

 

Efemèride 1 

El Villarreal femení perd en el camp del Torrelodones per 2-1, en el partit de la 

jornada 14 de lliga de primera nacional femenina. 

 

Efemèride 2 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió disputat en el 

Santiago Bernabéu, el Villarreal perd 4-2 davant del Real Madrid. Els gols del 

Villarreal els va marcar Cani i Marco Ruben. 

 

2014 

En partit corresponent a l’anada dels ⅛ final de copa, el Villarreal empata, en 

Anoeta, davant la Real Societat. El resultat és 0-0. 

 

2019 

En partit corresponent a l’anada dels ⅛ final de copa, el Villarreal empata, en la 

Ceràmica, davant l’Espanyol. El resultat és 2-2. Els gols del Villarreal són obra 

d’Ekambi i Bacca. 

 

 

2022 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal empata 

2-2, en la Ceràmica davant l’At. Madrid. Els gols del Villarreal són obra de Pau 

Torres i Alberto Moreno. 

 

Va passar un 10 de gener… 

 

1968 

Naix Vicente Olmos Estellés a València. Olmos era un defensa que va jugar en el 

Villarreal la temporada 1991-92 i va aconseguir l’ascens a segona divisió A. 

 

1969 

Naix Diego Milton Seoane Sarti en Montevideo. Seoane era un davanter que va 

militar en el Villarreal en la temporada 1995-96 en segona divisió A. 
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1971 

En partit corresponent al campionat de lliga de segona divisió, el Villarreal empata, 

en El Madrigal, davant el Sant Andreu. El gol del Villarreal és obra de Casco. 

 

1972 

Naix Rafael Navarro Rivas a Còrdova. Rafa Navarro va ser un jugador que jugava 

en el centre del camp i que va militar en el Villarreal en la temporada 1996-97. 

 

1982 

En partit corresponent al campionat de lliga de tercera  divisió, el Villarreal li guanya, 

en El Madrigal, al Quart. Els gols del Villarreal els marquen Diego i Falomir. 

 

1988 

En partit corresponent al campionat de lliga de segona divisió B de la jornada 19, el 

Villarreal empata, en Foietes, davant el Benidorm. El resultat és 1-1 i el gol del 

Villarreal el marca Nadal. 

 

1993 

En partit corresponent al campionat de lliga de segona divisió A de la jornada 19, el 

Villarreal guanya en camp del Sestao. El resultat és 1-3  i els gols del Villarreal són 

obra de Reyes i Alcañiz. És la primera victòria fora de casa en tota la temporada. 

 

1998 

En partit corresponent al campionat de lliga de segona divisió A, el Villarreal li 

guanya, en  el Madrigal, a Osasuna. El resultat és 1-0  i el gol el marca Salillas. 

 

1999 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal empata, 

en  el Madrigal, davant el Saragossa. El resultat és 1-1  i el gol del Villarreal el 

marca Alfaro. 

 

2004 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal guanya, 

en  el Madrigal, davant el Valladolid. El resultat és 3-1  i els gols del Villarreal els 

marquen José Mari, Víctor i Roger. 

 

2007 

En partit corresponent a l’anada dels ⅛ final de Copa, el Villarreal perd, en Zorrilla, 

davant el Valladolid. El resultat és 2-1  i el gol del Villarreal el marca José Mari. 
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2015 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal empata, 

en  La Rosaleda, davant el Màlaga. El resultat és 1-1  i el gol del Villarreal el marca 

Jonathan dos Santos. 

 

2016 

 

Efemèride 1 

En partit corresponent a la jornada 13 de la lliga de segona divisió, grup VII, el 

Villarreal femení va perdre, jugant fora de casa, davant  l’Alhama El Pozo per 2-1. 

 

Efemèride 2 

En partit corresponent al campionat de lliga de primera divisió, el Villarreal guanya, 

en  el Madrigal, davant l’Sporting de Gijón. El resultat és 2-0  i els gols del Villarreal 

el marca Bakambu. 

 

2018 

Primera divisió. Villarreal 2-Leganés 1. Gols de Raba i Cheryshev. ⅛ final de Copa, 

tornada. El Leganés passa per gols en camp contrari. 

 

Va passar un 11 de gener… 
 

1953 

El Villarreal perd en Gandia per 2-0. El partit és corresponent al campionat de lliga 

de primera regional. 

 

1956 

Naix Higinio Garcia Fernández. Conegut futbolísticament com a Higinio era un 

defensa que va jugar en el Villarreal en les temporades 1987-88 i 1988-89 en 

segona divisió B. Higinio va morir el 17-12-2017.  

 

1970 

En partit de lliga del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal  guanya, en El 

Madrigal, davant l’Oliva, per 2-1, amb dos gols de Palau. 

 

1976 

En partit de lliga del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal  guanya en el 

camp del Llevant. El resultat és 1-2 i els gols del Villarreal són de Forment i  

Cayetano. 
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1981 

En partit de lliga del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal  perd en el 

camp de l’Acero. El resultat és 5-3 i els gols del Villarreal són de Benito (2) i 

Salvador. 

 

1987 

En partit de lliga del campionat de lliga de tercera divisió, el Villarreal  perd en el 

camp del Novelda per 2-1. 

 

1994 

Naix Nerea Pérez Machado a Benidorm. És davantera i actualment milita en el 

Villarreal en primera divisó. Va arribar la temporada 2021-22. 

 

1995 

El Villarreal empata 1-1 amb el Jaén, amb un gol de Ricky, en el partit de tornada de 

la tercera eliminatòria de copa. El Villarreal guanya aquesta eliminatòria amb un 

global de 4-1. 

 

1996 

Naix Javier Jiménez Moreno a Quesada, en la província de Jaén. És un lateral 

esquerre, que va estar en la pedrera del Villarreal i que no va debutar en el primer 

equip en un partit oficial, però va estar a punt, ja que va estar convocat en la jornada 

33 de la temporada 2014-14 en el partit que el Villarreal va empatar en el camp de la 

Real Societat 0-0. 

 

2000 

El Villarreal li guanya 1-0 al Barakaldo, amb un gol d’Alfaro, en el partit de tornada 

dels 1/16 final de copa. El Villarreal guanya aquesta eliminatòria amb un global d'1-

0. 

 

2006 

En partit de tornada dels ⅛ de final de copa, el Villarreal  perd en el camp del 

València per 1-0. El València es classifica amb un global de 3-1. 

 

2015 

En partit corresponent a la jornada 13 de la lliga de segona divisió, grup VII, el 

Villarreal femení va perdre davant l’Elx per 0-1. 

 

2017 

Primera divisió. Real Societat 1- Villarreal 1. Gol de Soriano. ⅛ de final de copa, 

tornada. La Real Societat es classifica per un global de 4-2. 
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2020 

En partit de segona eliminatòria de copa, a partit únic, el Villarreal guanya 1-2 en 

camp de l’Orihuela, després de la pròrroga. Els dos gols del Villarreal els marca 

Gerard Moreno. 

 

Efemèride ampliada 
 

1970 

 

Villarreal 2-Oliva 1 

 

El Villarreal rebia a l’Oliva, el 9 classificat del campionat de lliga, en el que anava a 

ser el primer enfrontament dels dos equips en tercera divisió. Hi havia il·lusió entre 

els aficionats per guanyar el partit i quedar primer classificat després de jugar la 

primera volta del campionat. 

 

Fitxa tècnica 

 

Villarreal 2-Oliva 1. El Madrigal, 11-1-1970, 15.45 hores. 

 

Villarreal: Alapont, Debón , Alcañiz, Marzal, Eusebio, Linares, Martínez, Luiche, 

Palau, Rodri, Serrano. 

 

Oliva: Genovés, Pérez, Giménez, Torrenti, Garcia, Nebot, Ferrer, Moncho, Barón, 

Chimo i Garrido. 

 

Àrbitre: Montoliu, ajudat en les bandes per Bejumea i Fresneda. 

 

Gols. 

0-1. Minut 14. Barón. 

1-1. Minut 18. Palau. 

2-1. Minut 51. Palau. 

 

Desenvolupament del partit 

El Villarreal va començar el partit dominant, però l’Oliva intentava deixar als jugadors 

del Villarreal contínuament en fora de joc i això li dificultava molt al Villarreal fer 

bones jugades. En el minut 14, una mala cessió sobre Alapont va fer que aquest 

eixira de la porteria, va xutar, però Barón va agafar la pilota, va xutar i va marcar el 

0-1. En el minut 18, Palau va aprofitar una jugada de Luiche per empatar. En la 

primera part, el Villarreal va seguir insistint per ampliar el compte de gols, però la 

primera part va acabar en empat. 
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Només començar la segona part, Palau marca una falta indirecta i posa per davant 

al Villarreal. El Villarreal va seguir intentant marcar el tercer gol, però no ho va fer. Al 

final, el Villarreal va guanyar el partit per 2-1. 

 

El Villarreal va acabar la primera volta en 2a posició a només un punt del Tortosa. 

 


