
El Prat, que va incorporar, a inicis de temporada, Agustín Vacas i Jota, tracta de potenciar el seu futbol base  FOTO: MANEL MONTILLA

El primer equip del Prat, de la mà
de Manolo Márquez, ha realitzat
una gran temporada i a acomplert
amb molt bona nota el seu objec-
tiu de la permanència. A més, el
seu futbol base segueix creixent a
marxes forçades i ara, més de 350
jugadors ja vesteixen la samarre-
ta blanca del club. Els més petits
comencen als quatre anys en
l 'esport rei amb l 'objectiu
d'arribar un dia al primer equip.
Els coordinadors, tant de l'escola
com dels equips federats, són
Agunstín Vacas i Jota que encara
no ha penjat les botes i juga en les
files del Gavà. La missió de tots
dos és intentar portar les diferents
formacions a les màximes catego-
ries. Per ara, el juvenil i el cadet ja
estan a Preferent, amb el repte de
nodrir l'equip de Tercera amb
gent de casa.
Paco Recio deixa l'Olesa
Després de tres anys a la banqueta
i perdre l'ascens a Preferent en
l'última jornada amb l'empat amb
el Martorell, l'entrenador Paco Re-
cio no seguirà a l'Olesa. Quique
Salamanca, que estava al Vista
Alegre, es fa càrrec de l'equip.
La Florida renova
La Florida ha renovat el seu tèc-
nic Juan Padilla, mentre que el
Sant Joan Despí, després d'assolir
l'ascens a Primera Territorial
manté Carlos Ruiz a la banqueta.
L'equip serà rebut avui per
l'alcalde de Sant Joan Despí, Anto-

ni Poveda.
Fusió a Can Buxeres
El Can Serra i el Sector Sanfe-
liuenc, que jugaven a la mateixa
instal·laciós'han fusionat i la no-
va entitat s'anomenarà Can Buxe-
res. El president serà Antonio Ru-
bio.
Memorial a Montmeló
El dissabte es juga el 'XII Torneig
Vila de Montmeló-VII Memorial
Isidre Vendrell' de Futbol-7 a les

categories benjamí i aleví i amb la
participació de Damm, Gimnàstic
Tarragona, Granollers, Marti-
nenc, Ripollet i Montmeló.
Torneig del futbol base
El Pubilla Casas ha posat en mar-
xa el seu 'XXXIV Torneo Interna-
cional Futbol Base' que s'acabarà
e l p r o p e r 1 1 d e j u n y . L a
competició està destinada a juve-
nils, cadets, infantils, alevins, ben-
jamins i prebenjamins.
Diada de l'Esquerra
L'Esquerra de l'Eixample celebra
el diumenge la seva diada anual

amb el 'VI Torneig Memorial Jo-
sep Martí Bultó'. Els partits proga-
mats al camp de l'Escola Indus-
trial són: veterans, Esquerra-Sant
Vicenç dels Horts; en juvenils:
l'Esquerra-Sagrerenc (10:00) i en
amateurs: l'Esquerra B-Gladiador
(12:00) i l'Esquerra-Moià (16:00).
Jordi Gallardo marxa del Masnou B
El tècnic Jordi Gallardo, que ha
pogut salvar el Masnou B sumant
23 punts dels 30 possibles, no
seguirà al club i es decidirà per
una de les ofertes que té ja que els
del Maresme han repescat Juli.
Novè ascens de Cuevas
El tècnic de l'Infomóvil Alzamora,
Ignacio Cuevas, va assolir el seu
novè ascens com a tècnic en ser el
seu equip el millor segon dels
grups de Barcelona de Segona Te-
rritorial. Amb anterioritat, Cue-
vas, que sempre ha estat a equips
modestos, havia repetit la gesta
amb el mateix equip, tres amb el
juvenil de l'EF Guineueta, dos
ambel Fontetesiunamb Banusen-
se i Vallcarca.
Campionat d'Empreses
RicohEspaña organitza el campio-
nat d'Europa d'Empreses. Aques-
ta fase es jugarà dissabte a les seus
de Premià, Masnou i a la Ciutat
Esportiva de l'Espanyol.
Bach, al Bellavista
Lluís Bach, que va iniciar la tem-
porada del Sant Celoni es farà
càrrec del Bellavista Milan de Pre-
ferent �
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ASCENS 2ªA/2ªb

Tres autocars cap
a Linarejos i l'equip
entrena al CAR

2ª TERRITORIAL

El Carme juga la
promoció amb la
Unificació Bellvitge

ascens a 2ªB

Pedraza, amb el
grup i el Girona
jugarà al matí

Agustín Vacas i Jota,
jugadors en actiu al
Gavà, són els
responsables de tots
els nois del Prat

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 2 DE JUNY DE 2006

ASCENS A 2ª A

Per a Castilla “és
vital mantenir la
porteria a zero”

3ª DIVISIÓ

Santboià ja
perfila la plantilla
amb dues altes

Manuel Ayala

1ª catalana

Arseni Comas, a la
FE Figueres i Edu
March, al Tàrrega

La base del Prat trepitja fort

CAT

XUTS

n El davanter Marc Pedraza ja va
entrenar-se ahir amb l'Espanyol B
després de la seva convocatòria
amb la selecció espanyola sub'19 i
avui viatjarà, juntament amb el
planter del segon equip blanc-i-
blau cap a Palma de Mallorca. Els
de Rubi s'entrenaran aquesta tar-
da al mateix escenari del partit,
abans del seu debut amb el Ferrio-
lense, el dissabte a la primera
eliminatòria d'ascens.

Per la seva banda Jose Ramírez
també s'ha exercitat amb el Giro-
na en el seu retorn a la Ciutat Im-
mortal després de cinc campan-
yesper jugar-hi el play-off. El Giro-
nahadecidit que elpartit de torna-
da amb l'Sporting Mahonès sigui
a les 12 del migdia per facilitar el
retorn dels menorquins cap a les
illes �

FUTBOL

n La 'Grama' ultima la preparació
de la visita del Salamanca amb la
idea d'assolir una renda que li per-
meti viatjar a l'Helmàntico amb
les opcions intactes. El porter
Juan Carlos Castilla té clar que
“és vital mantenir la porteria a
zero i marcar un gol, ja que allà
segur que patirem”. El de Huelva
viu les hores prèvies: “amb
eufòria continguda després de fi-
car-nos de carambola i disfrutant,
però, pensant que es pot acabar bé
la feina”. Mechi, amb febre, no es
va entrenar ahir amb el grup, que
rebrà avui els promesos pernils
pel seu passi a les eliminatòries �

n E l S a n t b o i à h a d e i x a t
pràcticament definit el capítol de
renovacions i baixes dels juga-
dors que han militat al club
aquest any. Segueixen Albert Cu-
lla, David Pérez, Iñaki, Jacobo,
Luizinho, Marc Pujol, Miki, Ru-
bén Ortíz i Soler; deixen el club
Cristian, Juanito, Moreno, Raúl,
Raúl Fernández, Roberto, Rulo,
Toni i Sebastián Herrera, que es
retira. A més, el porter Leva (Man-
resa) i el punta Marc Arias (FE
Figueres) són les primeres altes �

n El Badalonano estaràsol a Lina-
rejos aquest diumenge. El club ja
ha omplert tres autocars i s'espera
que molts aficionats agafin el co-
txe i es recorrin els quasi 800
quilòmetres que separen amb-
dueslocalitats.L'equip esva entre-
nar ahir al CAR de Sant Cugat per
adaptar-se a la gespa del camp
andalús on no hi serà el central
Fran Erencia. Mentre, l'Osasuna
B ha fitxat Enrique Martín Mon-
real com a relleu de Cuco Ziganda
al filial navarrès. Per la seva part,
Benigno Sánchez no seguirà
d'entrenador a l'Alcoyano � 

n El Carme jugarà la promoció
d'ascens a Primera Territorial
contra la Unificació Bellvitge en
prosperar el recurs presentat,
deixant fora el Vilanova B. El Car-
me va impugnar el partit que va
perdre al camp de la Pobla Clara-
munt (3-1) per alineació indeguda
i el Comitè li ha donat la raó (0-3).
Per aquest motiu, el Santa Eulàlia
Ronçana ha impugnat el matx da-
vant el Sant Celoni, que va acabar
amb empat (0-0) �

n El carismàtic Arseni Comas
serà el nou tècnic de la Fundació
Esportiva Figueres, després del
descens dels altempordanesos en
l'última jornada de Lliga. Arseni,
que aquest any ha estat ajudant a
Miquel Olmo al primer equip i al
seleccionador Pere Gratacós, serà
la primera vegada que actuarà
com a tècnic titular d'un equip.

Mentre, el Tàrrega va presentar
ahir Edu March com a nou entre-
nador. March, de 33 anys, ha estat
aquest any al juvenil del Lleida i,
fins ara, sempre havia estat entre-
nant equips de base � 


