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Francesc Cargol va tenir un afectiu
acomiadament en el darrer partit que
va dirigir a un Manlleu que va
empatar al Joan Baptista Milà amb el
Santboià. Els sus jugadors van voler
dedicar-li el triomf, però van haver de
conformar-se amb un punt. El porter
local va tenir una gran actuació que va
evitar que els osonencs es duguessin
els tres punts. Cargol haurà de ser
intervingut i li trasplantaran un ronyó
en les pròximes dates.
Abans de l'inici del matx, els jugadors
de Cargol van saltar al camp lluint una
samarreta on es podia llegir: “Ànims
míster”. El goleajador de l'equip, Dani
Planagumà, quan va aconseguir el gol
de l'empat va anar corrents per a
dedicar-li el gol al seu paisà, ja que
tots dos són d'Olot.
Francesc Cargol reconeix que “va ser
un partit molt especial i emotiu.
Llàstima que no vam poder sumar els
tres punts ja que allí va estar en Rafa
Leva per evitar el nostre triomf. Espero
que el Manlleu segueixi a dalt de la
classificació i pugui jugar la promoció
d'ascens”.
De cara al futur relleu, la directiva del
Manlleu no diu res, encara que
l'expresident, Jaume Pons, que
col·labora estretament amb l'entitat
serà la persona que parli ara amb dos
entrenadors: Jaume Torras, que està
fora per motius laborals, i Miguel
López, extècnic del Santboià. Cal
destacar també que el Manlleu
presentarà diumenge (17.00 h), les
seves formacions de futbol base, i
després el primer equip jugarà davant
del Cornellà (18.15 h).
Presentació de l'Europa
L'Europa té previst presentar tots els

seus equips diumenge vinent, a partir
de les 10 del matí.
Confiança a Jordi Costa
El president del Premià, José Antonio
Alonso, va ratificar al seu càrrec al
tècnic Jordi Costa i lamenta la pèrdua
de l'encontre davant de l'Amposta en
la recta final del matx. “Vam anar per
la victòria i ens va costar la derrota. No
ens vam conformar amb l'empat i
potser va ser un error. L'equip va estar
a l'alçada i confio que arribin els
resultats. El tècnic, ni tocar-lo”.
Alta al Figueres
Després de donar la baixa a José Cano,
Joaquim Marín i Marcos Cabezos, el
Figueres s'ha bellugat amb celeritat i
ha tancat la incorporació del jove

davanter de 21 anys Lluís Serrano que,
forjat en les categories inferiors de la
FE Figueres, va militar en l'Atlètic
Bisbalenc la temporada passada. L'any
2003, Serrano va arribar a formar part
de la selecció catalana sots 16,
compartint vestidor, entre d'altres,
amb l'espanyolista Marc Pedraza.
Porter golejador
Toni Martos, porter de La Florida
(Segona Territorial, G. XI), va fer el
primer gol del partit que el seu equip
va guanyar al camp del Poble Nou
(1-4). Martos, amb el vent com a aliat,
va efectuar un servei llarg que va
sorprendre el seu homòleg rival. El
porter es mostrava “molt content”
després d'anotar el primer gol de la

seva carrera esportiva, que al descans
suposava el triomf momentani del seu
equip.
El Sant Andreu, a la Verneda
El Sant Andreu jugarà un amistòs a la
Verneda davant del Júpiter el proper
dijous (21.00). El partit està enquadrat
dins dels actes del Centenari de
l'entitat grisgrana. D'altra banda, el
davanter quatribarrat, keko, es farà
avui una ressonància per saber què té
al seu genoll dret.
Problemes al Racing Vallbona
José Palomo, president del Racing
Vallbona, es queixa que “portem una
ratxa molt dolenta. Ens han robat tres
cops al llarg de la temporada al bar”.
El Racing Vallbona només té un equip

en Tercera Territorial i abans de
l'exercici actual va estar a punt de
desaparèixer.
Torna Andreu
Andreu Ramos, exjugador de la
Damm i que va provar amb el
Hamilton d'Escòcia ha tornat i està a
l'espera del transfer. La seva intenció
és fitxar en el mercat d'hivern pel
Balaguer.
Emili Vicente, molt content
La primera victòria del Lleida al Camp
d'Esports, a més de tres punts molt
valuosos, servirà per donar
tranquil·litat als jugadors i entrenador
fent sortir del túnel al que s'hi havien
ficat. Emili Vicente està molt satisfet:
“Hem trencat la dinàmica negativa i
aquesta victòria serà fonamental
perquè de no aconseguir-la hagués
estat un cop molt dur per a tots.
Costarà sortir de baix perquè
necessitem més victòries i si pot ser, el
diumenge davant del València
Mestalla”.
Estrena d'Òscar Muñoz
El planter de la Gramenet continua
donant els seus fruits, prova d’això és
l'estrena en la jornada del diumenge
d'Òscar Muñoz. El davanter, màxim
golejador de Primera Divisió Catalana
amb catorze gols, va sortir al camp en
el minut 64 substituint Manel
Expósito. En la pràcticament mitja
hora que el jugador va estar sobre el
terreny de joc, Òscar va gaudir d'una
clara ocasió de gol en una rematada
de cap, va rebre una targeta groga i
va veure com el col·legiat, González
González, l’anul·lava un gol per fora
de joc a les acaballes del matx. Una
llàstima, però ben segur que tindrà
moltes més oportunitats.

FUTBOL BASE

L'Escola Valls va
presentar el seus
vint-i-tres equips

Ple a la grada del Feliu i Codina
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Cargol rep l'afecte dels seus jugadors en el seu acomiadament

n L'Escola Valls Futbol va celebrar la
seva gran festa anual en què es van
presentar els vint-i-tres equips que
componen el club. Actualment,
l'entitat tarragonina compta amb 369
jugadors distribuïts en les següents
categories: un equip 'babies', cinc
equips prebenjamins, quatre
benjamins, quatre alevins de futbol
11, dos infantils, dos cadets, dos
femenins i un amateur.

Després de fer-se la presentació
dels equips al terreny de joc van
començar els parlaments del director
tècnic de l'Escola, Sergi Queralt, del

president del club, Jordi Bigorra; del
delegat territorial de Tarragona de la
Federació Catalana de Futbol, Josep
Vives, i l'alcalde de Valls, Albert Batet.

Entre d'altres coses, es van demanar
les millores en les instal·lacions i la
gespa al camp annex i al camp del
Fornás, ja que com a conseqüència del

gran nombre de jugadors i jugadores
la tasca per repartir espai per als
entrenaments és realmente difícil. Els
problemes d'espai han fet que fins i
tot hi hagin hagut nens i nenes que
han estat descartats per jugar a
l'Escola. Un tema del qual l'entitat vol
una ràpida solució B

n En el Feliu i Codina es van aplegar
per presenciar el partit de juvenils de
Divisió d'Honor, Damm-Gramenet, el
president de l'FCF, Jordi Casals, el
secretari del Consell d'Administració i
patró de la Fundació Damm, Ramón

Agenjo, el senador, Josep Maldonado,
el president de l'Horta, Paco Carmona,
i el director i conseller delegat de
Mundo Deportivo, Santi Nolla, a més
dels seleccionadors Carles Domènech i
Carles Pastor B
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