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El Sorteig de la Copa del Rei ha deixat els
següents emparellaments:
Athletic Club – RC Celta de Vigo
RC Deportivo – Reial Societat
UD Las Palmas – Atlètic de Madrid
Reial Madrid – CD Tenerife
UD Montecarlo – RCD Espanyol
FC Barcelona – Vila-real CF
Polideportivo Ejido – Albacete
RCD Mallorca – Sevilla FC
Els partits d'anada es jugaran el diumenge
17 de maig i els de tornada, el 24 de maig.

Un filial amb entitat pròpia

ELCLUB/ CF POBLAMAFUMET

COPA DEL REI JUVENIL

Natxo, feliç per la
victòria i el quart lloc
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Palanca, tècnic del Vilanova FOTO: CHAVES

M. Ayala La Pobla de Mafumet

n El Pobla Mafumet, malgrat ser
filial del Gimnàstic de Tarragona,
té el seu propi futbol base. El club
té en l'actualitat un total de 13 for-
macions, repartides de la següent
manera: un equip de l'escola, dos
prebenjamins, dos benjamins, dos
alevins, un infanitl, un cadet, un
juvenil, un equip femení, un de
veterans, el segon equip que mili-
ta a Tercera Territorial i el primer
equip a Tercera Divisió.

Coma coordinador dels tarrago-
nins, està Carlos Jové, que pensa

que el primer pas ja està donat:
“Fa vuit anys que vam iniciar un
projecte. Llavors vam començar
amb només un equip de juvenils.
Ara tenim al voltant de 225 futbo-
listes i la nostra intenció és aco-
llir-ne cada vegada més, sempre i
quan els notres recursos ens ho
permetin, perquè no s'ha d'oblidar
que aquí som poc més de 2.000 ha-
bitants”.

Tot i ser una població molt peti-
ta, les instal·lacionsdel Pobla Ma-
fumet, segons Carlos Llobet, “són
fantàstiques, però hi ha un camp
que, ara per ara, és suficient, però
en el cas que el club agafés una
major dimensió, seria necessari
aconseguir també un camp de fut-
bol 7”.

“El nivell dels nostres equips va
millorant. Com a exemple, cal dir

que el juvenil A ha aconseguit
l'ascens a Primera Divisió, guan-
yant la totalitat dels partits. La
resta dels equips militen ara ma-
teix a Segona Divisió i el pròxim
exercici, la nostra aposta passa
per ascendir l'infantil i el cadet”,
segueix explicant un Carlos
Llobet que es mostra molt orgu-
llós de com aquesta petita entitat
ha crescut al llarg de poc temps B

El Pobla Mafumet té en l'actualitat un total de 225 futbolistes repartits en totes les categories de futbol base, el primer equip, el B, un equip femení i un de veterans FOTOS: VICENÇ LLURBA

n El tècnic del Sant Andreu, Natxo
González, es mostrava molt orgullós
de la victòria del seu equip i de
tornar a la 4a plaça: “Era una final i
ha estat molt important. Hem
tingut novament una adversitat
arribant al temps afegit i després
hem estat capaços de remuntar un
partit que se’ns havia posat molt
difícil davant d’un gran equip”. A
més, va destacar que “hem
recuperat el que mereixíem, el que
vam perdre injustament des del
meu punt de vista. L’esperit de
l’equip ha estat fantàstic, en cap
moment ha baixat els braços”.

D'altra banda, el jugador Jorge
Sánchez va haver de retirar-se al
34', amb una lesió de genoll. En els
propers dies es coneixerà els
resultats de les proves B

Palanca no seguirà
la propera temporada

Natxo Glez., tècnic andreuenc FOTO: CHAVES

n El tècnic del Vilanova, Santi
Palanca, no continuarà la propera
temporada al club, després de cinc
campanyes a l'entitat del Garraf.
Palanca creu que ja ha complert un
cicle. En aquest temps, el Vilanova
ha disputat una fase d'ascens B
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El Pobla Mafumet
és filial del Nàstic i en
els últims 8 anys ha
crescut de forma
espectacular


