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ESPORTS

FUTBOL SEGONA CATALANA

Hihavidadesprésdeldescens
EFAC ALMACELLES. L’equip del Segrià vol oblidar el dolorós trauma que suposa descendir
de categoria, amb una temporada de transició tot i que sense renunciar a l’ascens
EA

REDACCIÓ

❘ ALMACELLES ❘ L’EFAC Almacelles
afronta una temporada complicada. Sempre ho és la següent
a la pèrdua de la categoria. Així mateix, en principi pensa només en la permanència, però
tampoc descarta recuperar la
Primera Catalana al primer intent. JesúsAlcaide repeteix com
a entrenador sota la presidència de Sisco Pujol i manté fins a
14 jugadors de la plantilla anterior, amb el reforç d’altres futbolistes procedents bàsicament
de la Franja, i més concretament
de l’Alcampell.Aquestes incorporacions que ha efectuat l’Almacelles del club aragonès són
Ballesteros, Figueres i Hernández, als quals s’han unit Berbegal, del Tamarit; Barco, de l’Altorricó, i Gutiérrez, del Mequinensa. La resta de cares noves
són Monforte, del Tàrrega, i Pifarré, del Lleida.
L’EFAC d’aquest any és una
barreja de joventut i experiència, on destaca l’etern Sánchez
Jara (42 anys) o el davanter Peña (37), amb altres veterans
il·lustres com Redondo (33), Ballesteros (32), Camps (31) i Hernández (30). Juntament amb
ells, el millor de l’inesgotable
planter de l’EFAC en un intent
per trencar la maledicció que
no hi ha bones temporades després d’una de dolenta.A Almacelles estan convençuts que
aquesta vegada es trencarà el
malefici.

Foto de la primera plantilla de l’EFAC, que pretén recuperar la categoria perduda.

LA PLANTILLA
NOM

David Ballesteros
Josep Maria Gatell
Carles Barco
Ismael Camps
Eduard Cons
Dani Hernández
Joel Uriach
Jordi Visa
Jorge Berbegal
Figueres
Raúl González
Marc Viladegut

EDAT

32
25
23
31
22
30
25
23
22
23
22
22

DEMARCACIÓ

PROCEDÈNCIA

NOM

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig

Alcampell
EFAC
Altorricó
EFAC
EFAC
Alcampell
EFAC
EFAC
Tamarit
Alcampell
Alcampell
EFAC

Monforte
Ramon Montalbán
Pifarré
Félix Redondo
Ribes
F.J. Sánchez Jara
Jaume Durano
Javier Gutiérrez
José María Peña
Eduardo Raya

EDAT

24
23
20
33
23
42
27
24
37
27

DEMARCACIÓ

PROCEDÈNCIA

Pressupost: Sense determinar

Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

Tàrrega
EFAC
Lleida
EFAC
EFAC
EFAC
EFAC
Mequinensa
EFAC
EFAC

Socis: 180
Any de fundació: 1926
Estadi: Municipal d’Almacelles
President: Francisco Pujol
Objectiu: Permanència (sense renunciar a res)

El veterà de la categoria
❚ L’EFAC pot presumir de tindre a la
pantilla el jugador més veterà de la
categoria: Sánchez Jara, de 42 anys.

El Rosselló estrena
himne i mascota
❘ LLEIDA ❘ El CF Rosselló
es va presentar diumenge passat davant de
més de 400 espectadors, entre socis i aficionats. Durant l’acte es
va presentar la nova
mascota i l’himne, que
ha estat compost per
uns seguidors de
l’equip que formen un
grup musical.

Kilian posa nu
al Mont Blanc
❘ GINEBRA ❘ “Fred, fred,
poc!! Salutacions des
del cim del M. Blanc
4.810 m. La sensació
d’estar aquí sol és simplement màgica.” Així
descrivia ahir Kilian
Jornet al seuTwitter les
sensacions des de dalt
del mític cim posant
nu.

La plantilla de l’Handbol Pardinyes Lleida que ja ha començat la pretemporada.

L’Handbol Pardinyes comença a rodar amb relleu tècnic
❘ LLEIDA ❘ L’Handbol Pardinyes Lleida ha iniciat la
pretemporada amb la principal novetat del relleu tècnic al capdavant del pri-

mer equip. El tàndem Raül Rivas iVíctor Pere substitueix Txema del Rosal,
que passa a ocupar la direcció esportiva del club.

El primer test de l’equip
lleidatà, que intentarà tornar a la Lliga Catalana, arribarà dissabte davant de
l’Alcarràs i l’Agramunt.

