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Els jugadors que se n’han anat de la Damm
ERIC
ZÁRATE
Albacete B
(3a div.)

JOEL
CAÑAVERAS
Rubí
(3a div.)

DIEGO A.
GARZÓN
Sabadell B
(3a div.)

EDU
EXPÓSITO
Deportivo B
(3a div.)

MARC
VITO
Badalona
(2a div. B)

Copa Catalunya. Avui s’inicia la segona
eliminatòria, en què destaquen el Prat-Cornellà,
el Reus-Lleida i el derbi Júpiter-Europa

Una copa amb
duels d’interès
R.M.
BARCELONA

MAX
MARCET
Sabadell B
(3a div.)

CARLOS
DONCEL
Lleida
(2a div. B)

EMILIO
LUCAS
Deportivo B
(3a div.)

ALFRED
PLANAS
Màlaga B
(3a div.)

Divisió d’honor juvenil. Equips com el Dépor, el Màlaga i l’Albacete
han pescat en el reeixit equip que Cristóbal va dirigir el curs passat

La diàspora de la Damm
Albert Robledillo
BARCELONA

El repte per als nous, majúscul

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La segona posició en la lliga regular i la consecució
dels quarts de final en la
copa del Rei de la Damm el
curs passat no han passat
desapercebuts pels grans
equips estatals. Els nou jugadors que l’any passat
formaven la columna vertebral de l’equip de Cristóbal han trobat equip. I no
qualsevol, el Deportivo de
la Corunya, el Màlaga i l’Albacete han pescat en la inesgotable pedrera cervesera.
Els nou jugadors, nascuts el 1996, que acabaven el cicle juvenil a la
Damm han trobat equip. I
cap d’ells jugarà per sota
de la tercera divisió. A ex-

El nou juvenil A de la Damm
ja fa un parell de setmanes
que comença a rodar amb
la mirada posada en el primer partit de lliga. De moment, els homes de Cristóbal estan fent una estada
de preparació a la Cerdanya que inclou el partit de
pretemporada (0-0) que
van jugar ahir contra la se-

lecció d’Andorra sub-21.
“Hi ha un bon grup i s’ha de
formar un bon equip. Tothom comença amb les mateixes condicions i ha d’estar tot a punt per a l’inici de
la competició”, explicava
Cristóbal Parralo sobre un
equip àmpliament renovat
respecte a la temporada
passada.

garà en un filial d’un equip
de primera divisió. L’Atlético Malagueño ha obtingut els serveis del mitjapunta, que no podrà començar la temporada perquè estarà de baixa per lesió els propers tres mesos.

cepció de Joel Cañaveras,
que s’ha incorporat al Rubí, la resta de jugadors que
han anat a parar a tercera
divisió jugaran en equips
filials. Especialment reeixits són els casos dels migcampistes Edu Expósito
(29 partits i 3 gols) i Emilio

Lucas (23 partits i 2 gols),
que han fitxat pel Deportivo de la Corunya B, on coincidiran amb el català
Àlex Corredera, que també va acabar el cicle de juvenil, però al Barça. L’atacant Alfred Planas (22
partits i 6 gols) també ju-

A Catalunya
A banda de Zárate (28 i 7),
que ha marxat al filial de
l’Albacete (equip de segona), la resta de jugadors
que han acabat cicle han
recalat en equips catalans.
El repte és majúscul per a
Doncel (30 i 8) i per al porter Vito (24 i -11), que
s’hauran de fer un lloc a segona B en el Lleida i el Badalona, mentre que Marcet (28 i 9) i Garzón (23 p.)
hauran de suar en el filial
del Sabadell. ■

Dissabte d’amistosos. En

Aitor Embela, a la sub-20
de Guinea Equatorial. El

Ivan i Gabri Vidal entrenaran amb l’Ascó. La

nou porter del Reus, d’ascendència equatoguineana, ha estat convocat per la
selecció sub-20 del país
centreafricà per disputar el
torneig internacional de
futbol sub-20 que es jugarà
del 8 al 19 d’agost a Alcúdia. Així, l’exjugador del
Màlaga, que ja va disputar
aquest hivern la copa
d’Àfrica amb la selecció
absoluta, s’enfrontarà amb
el seu país amb Xile, el Qatar i l’Atlético de Madrid. ■

Pobla de Mafumet va
anunciar ahir que el defensa Ivan de Nova i el
migcampista Gabriel Vidal s’incorporaran als
entrenaments de l’Ascó
de tercera divisió. Ambdós jugadors no han convençut el tècnic grana
aquest inici de pretemporada i el club els ha
buscat una sortida perquè puguin disposar de
més minuts en un equip
d’inferior categoria. ■

BREUS
La Pobla venç el Catllar. Els de Martín Posse
van visitar ahir el camp
del Catllar, a qui van vèncer per 0-2. La primera
meitat va acabar en empat, però en la segona els
grana van imposar la seva superioritat. Per la seva part, el Peralada va
vèncer també en el seu
amistós contra el Qatar
Sport Club, de la primera
divisió del país àrab, per
3 gols a 1. Litus, Tidiane i
Albert Moñino van ser
els autors dels gols. ■

un dia ple de partits de copa Catalunya i del Torneig
d’Històrics, els equips que
no disputen cap d’aquestes
dues competicions –o
n’han quedat fora– aprofiten per jugar amistosos.
Els partits d’avui són els
següents:
Terrassa-Martinenc ....................... 19.00
Mollerusa-Ascó .................................. 19.30
Vilamalla- Peralada ....................... 19.30
Viladecans-Gavà .............................. 20.00
Cornellà juv.-Badalona ............... 20.00

La copa Catalunya continua avançant i, després de
l’estrena del cap de setmana passat, ara és el torn de
la segona eliminatòria, en
què els equips catalans
buscaran una plaça per a
la tercera, la darrera
abans no entrin en joc els
conjunts que la temporada passada jugaven a segona A –Girona, Llagostera,
Barça B i Sabadell–. Els
encarregats d’obrir el foc,
avui a dos quarts de vuit
del vespre, seran el Castelldefels i el Vilafranca, i
mitja hora després serà el
torn del Figueres-Olot i de
l’interessant duel del Baix
Llobregat entre el Prat i el
Cornellà. Demà serà el
torn del Cerdanyola-Palamós i de la visita del Lleida
Esportiu al camp del Reus,
que en la primera eliminatòria va quedar exempt, ja
que havia estat emparellat
amb el seu filial.
Els dos partits que queden es jugaran dimarts, ja
que el Torneig d’Històrics
n’ha afectat la planificació, si bé ni el Rubí ni el
Sant Andreu es van classificar per a les semifinals.
En tot cas, llavors hi haurà
un derbi entre el Júpiter i
l’Europa i un Rubí-Sant

Pedro Bilbao, de l’Europa, en
la primera eliminatòria ■ A.P.

2a eliminatòria

—————————————————————————————————

Avui
Castelldefels-Vilafranca ....19.30 h
Figueres-Olot ........................... 20 h
Prat-Cornellà............................ 20 h

Demà
Cerdanyola-Palamós ..........20 h
Reus-Lleida ........................ 20.30 h

Dimarts
Júpiter-Europa........................ 19 h
Rubí-Sant Andreu .......... 19.30 h

Andreu, en què el guanyador quedarà exempt de jugar la tercera eliminatòria
–és el cap de setmana vinent– i passarà als quarts
de final directament. ■

Torneig d’Històrics. Els riberencs buscaran
contra el Sants el bitllet per a la final de demà

L’Hospi, per rang,
el candidat més clar
R.M.
BARCELONA

Els partits

—————————————————————————————————

La trentena edició del Torneig d’Històrics del Futbol
Català, que està sent la de
les sorpreses, ja que tres
dels quatre semifinalistes
jugaven la temporada passada a primera catalana,
acabarà aquest cap de setmana, en què es disputen
les semifinals i la final. El
gran favorit, per categoria, és l’Hospi, que avui a
les vuit del vespre s’enfronta amb l’equip revelació: el Sants, un bloc que

Avui
Júpiter-Granollers ................18 h
Sants-l’Hospitalet ................ 20 h

Demà
Final .................................................19 h

va deixar unes gran sensacions en la jornada de dimecres. D’altra banda, dos
acabats d’ascendir a tercera, el Júpiter i el Granollers, buscaran l’altra plaça
en la semifinal de les sis. ■

