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DIVISIÓ AE PRAT

La revelació de l’any
no ha sorprès tothom
MARIA BRÚ / El Prat de Llobregat

쩠 3a DIVISIÓ

L’Europa lliga el
fitxatge de Cebri,
màxim golejador
del Cornellà
Barcelona. L’Europa

està
sent un dels equips més
ràpids a actuar en el
mercat d’estiu. Si fa uns
dies avançàvem el principi
d’acord amb el
migcampista del Blanes
Narcís Barrera i amb el
defensa del Cornellà
Alberto González, el club
de la vila de Gràcia ha
tornat a pescar al Baix
Llobregat. I és que el club
gracienc, amb una sucosa
oferta, ha convençut el
davanter del Cornellà
Cebri, que ha estat el
màxim golejador del
conjunt verd amb 15 gols i
un dels davanters més
eficaços del grup català de
tercera divisió. En les
properes hores, l’Europa
també podria incorporar un
segon fitxatge del Blanes,
equip que aquest any ha
perdut la categoria. Amb
aquests reforços, el club
intentarà bastir un projecte
que li permeti classificar-se
per a les eliminatòries
d’ascens després del salt de
qualitat que ja ha suposat
la primera temporada de
Pedro Dólera a la
banqueta. / EL 9

쩠 3a

L’afició de l’Hospitalet celebrant un gol del seu equip. / J. RAMOS

쩠 FASE

D’ASCENS A SEGONA B L’HOSPITALET

El camp de l’Hospi no
perilla, de moment
쩠 Competició sanciona alguns membres del

cos tècnic, però no clausura la Feixa Llarga
I. NOGUER / L’Hospitalet de Llobregat

쩠 El comitè de competició no
es va pronunciar ahir sobre una
hipotètica clausura de la Feixa
Llarga pels fets viscuts tot just
acabat l’Hospi-Rayo B, en què
hi va haver invasió de camp
d’uns quants aficionats riberencs que van intercanviar
cops amb jugadors del Rayo B.
El fet que l’acta de l’enfrontament fos força ambigua va provocar que el comitè de compe-

tició no decidís res, tot i que
també és cert que encara hi podria entrar d’ofici i sancionar el
conjunt riberenc amb una
multa econòmica i, fins i tot,
amb el tancament de la Feixa
Llarga. Això suposaria un greuge per a l’equip de Jordi Vinyals.
Precisament, el president del
l’Hospi, Miguel García, va ser
ahir a Madrid per conèixer de
primera mà les deliberacions
del comitè de competició.

Quatre partits de sanció al doctor Lluís Payan
El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol va
sancionar ahir amb quatre partits –el mínim quan s’aplica
l’article 94– el doctor de l’Hospitalet Lluís Payan per insultar
l’àrbitre Rodado Rodríguez en l’enfrontament contra el Rayo
Vallecano B. A més, Manuel Ruano, el segon entrenador
riberenc, i el fisioterapeuta Daniel Sánchez han estat sancionats
amb un partit per menysprear l’àrbitre.

Pendents de Ramon Monràs
쩠 Després de confirmar el retorn de Francesc Cargol a la
banqueta del Manlleu, el conjunt osonenc està pendent ara
de Ramon Monràs per presentar oficiament el cos tècnic
que dirigirà el primer equip la
temporada vinent. «Tinc una
oferta molt bona del Manlleu,
però necessito uns dies per
prendre una decisió. Jo visc a la
Bisbal d’Empordà i hauria de
fer cada dia molts quilòmetres
per anar als entrenaments. És
més una decisió més familiar
que una altra cosa, però ne-

No té clar el seu futur. El
màxim golejador del grup català de tercera, Sergio Cirio,
no té clar on jugarà la temporada vinent. El jugador badaloní manifesta: «Ningú m’ha
trucat, de moment», i no tanca les portes a res, ni al seu
equip actual, ni a noves ofer-

쩠 COPA

DIVISIÓ MANLLEU

IGNASI NOGUER / Manlleu

쩠 El Prat ha fet una temporada històrica, ja que el conjunt pratenc mai havia aconseguit classificar-se per a una
fase d’ascens a segona divisió
B. Malgrat aquesta dada, al
vestidor pratenc eren conscients del potencial de l’equip, i ho han estat des de la
primera jornada, amb la qual
cosa la sorpresa no ha estat
tan gran per a ells com per de
portes enfora. Així ho pensa
el pitxitxi de l’equip, Sergio
Cirio: «Des del principi de la
temporada, sabíem que el
Prat podria aspirar a coses
boniques aquest any. Després, la feina feta dia a dia ens
ha portat a aconseguir-ho»,
declara Cirio.
La temporada no s’ha pogut culminar amb un ascens,
però el mal gust de boca de
l’eliminació contra el Peña
Sport, encara present, segurament deixarà pas a una satisfacció més que justificada.
«El 0-1 a casa amb què ens
van eliminar de l’ascens va
ser un gran cop per a tot l’equip, tot i que vam jugar molt
bé», explica Cirio.

cessito uns dies per reflexionar-hi», afirma Ramon Monràs, que després de l’acomiadament de Miguel López va dirigir els darrers enfrontaments
del Manlleu.
Més moviments. Pel que fa a la
configuració de la plantilla del
primer equip, el conjunt osonenc ha confirmat en les darreres hores les baixes de Cristian
Martínez i Gerard Enric i les renovacions d’Archi, Raül Calvo i
Gely, que s’uneixen a les ja
anunciades de Dani Planagumà i Masoliver.

Sergio Cirio
PITXITXI DEL PRAT

«Ha estat una temporada
històrica per al club i
personalment magnífica.
Des de principi de la
temporada, sabíem que el
Prat podria aspirar a
coLses boniques»
«L’eliminació ha estat un
fort cop per a tots després
de la gran temporada»
«Encara no tinc clar on
jugaré el proper any»
tes, ni tampoc a un possible
retorn a equips en què ja hagi
militat. Les seves 23 dianes
són un motiu ben llaminer
perquè algun equip de la segona divisió B (el Sabadell ja
va preguntar per ell) l’acabi
contractant.

DEL REI JUVENIL

El Cornellà-Madrid,
plat fort dels quarts
J.C. / Barcelona

Monràs (esquerra) i Cargol, el
duet que vol el Manlleu. / J.R.

Al vestidor del Prat eren
conscients del seu potencial.

쩠 Ahir es van sortejar els
quarts de final de la copa del
Rei juvenil, amb la participació de dos equips catalans. El
Cornellà ha tingut la fortuna,
o la desgràcia, segons com es
miri, de jugar contra el juvenil del Madrid, en el que podria ser una eliminatòria per
brodar encara més la magnífica temporada que han fet
els del Baix Llobregat. Per la

seva banda, l’Espanyol ha
quedat emparellat amb l’Atlético de Madrid. El Cornellà
jugarà l’anada aquest cap de
setmana a casa i la tornada a
fora, mentre que l’Espanyol
tindrà l’ordre invers: primer
jugarà a Madrid i tindrà la
tornada a casa.
Els altres dos partits dels
quarts de final són el Deportivo-Athletic i el Betis-València.

