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PUNTS

쩠 Kevin (17 anys) és el jugador

쩠 Format en clubs modestos, ara

amb fitxa més jove de la 2a B

està sent seguit per equips d’elit

Roberto Morales
es desvincula
finalment del
Sabadell
Sabadell. Un mes després
de començar la competició
s’ha resolt el cas de
Roberto Morales. Finalment
el jugador ha rescindit el
contracte amb el CE
Sabadell, que li ha abonat
bona part de la fitxa
pendent de l’any de
contracte que li quedava.
Aquest estiu el club
arlequinat va comunicar a
l’extrem extremeny que no
comptava amb ell, després
de quatre temporades,
però el jugador no va
acceptar cap de les ofertes
rebudes d’altres clubs de
segona divisió B. Un cop
començada la temporada,
amb contracte però sense
fitxa, s’havia especulat que
l’atacant acabaria cedit a
algun club pròxim de
tercera com el Terrassa.
Finalment, però, Morales
ha quedat lliure i caldrà
veure si va a parar a algun
altre club en el mercat
d’hivern. En principi el
jugador preveu tornar a
Extremadura l’any
vinent. / POL GUÀRDIA

쩠 3a

ALINEACIÓ: Ivan Portolés; Aimar, Canal, Vallho, Quim Boadas; Roca, Masferrer, Plaja,
Pedrito; Uri i Mas.
ALTES: cap.
BAIXES: Banal (lesionat).

PRECEDENTS:

L’actual directiva i
l’Ajuntament han
arribat a un acord
per pagar el deute i
eliminar la societat
els actuals directius del club, que
encapçala l’actual president, Ramon Alabart, amb el suport de
l’Ajuntament reusenc, es faran
càrrec de l’actual deute a terminis i eliminaran la SAE, fet que
tornarà el control de l’entitat als
socis. Segons l’alcalde de la ciu-
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PUNTS

12è

ENTRENADOR
Ángel Alcolea
ALINEACIÓ: Mario León,
Kiki, Valldosera, S. Pérez, Mañosa, M. García, Pitu, Guzmán, C.
Fernández i Carlitos.
ALTES: cap.
BAIXES: Alex Morillas
(lesionat) i Gascón
(motius personals).

2009/10 (3a divisió)

4-0

Llagostera encadena tres partits sense perdre. El
Vilanova només ha perdut a Reus.

쩠 3a DIVISIÓ

Visita a un camp
complicat i amb
mal record per al
Vilanova

Kevin Sánchez, aquesta setmana al Joan Baptista Milà. / J. RAMOS

Vilanova i la Geltrú. Sense

Kevin, Jarque, la Cooperativa i l’Espanyol

un dels seus davanters
titulars, Gascón (es casa el
seu germà), el Vilanova
afronta el repte complicat
de visitar el Llagostera. Els
locals ja van golejar el Gavà
(3-0) en l’últim partit jugat
a casa, i volen continuar
creixent a còpia de victòries
locals. A més, en el partit
de l’any passat, els del
Gironès ja van passar per
sobre del Vilanova i el van
golejar 4-0. Àngel Alcolea
no dubta del potencial del
Llagostera, del qual diu, a
més, que serà un dels
primers. Tot i aquesta
consideració, el tècnic del
Vilanova no dubta a
afirmar que sortiran a
obtenir la victòria. En cas
d’aconseguir-ho, els blaus
sumarien el primer triomf
fora de casa. / X. FERNÁNDEZ

Kevin es va formar, igual que Dani Jarque, al Ciutat Cooperativa
de Sant Boi. L’amistat del seu pare amb el central que va morir
fa poc més d’un any va fer que Jarque el recomanés per anar a
l’Espanyol. Malauradament, l’atac de cor no només va posar fi
a la vida del central, sinó també a la possibilitat que Kevin anés
a parar al club blanc-i-blau, on no van arribar a rebre mai
notícies de Kevin, que finalment va acabar al Santboià.
de Sergio Busquets i Monti.
Monti, el seu referent. Kevin,
a més, ha tingut la sort de coincidir al vestidor amb un dels jugadors més importants del futbol
modest català. «Si he d’escollir
un referent dins l’equip, sens
dubte és ell. Juguem en la mateixa posició i és un exemple a seguir», confessa Kevin, que no
s’atreveix a dir on és el seu sostre.
«De moment jugo al Santboià, i
tenir al costat una persona com
el Chechu Rojo, que és la persona que m’ha donat l’oportunitat,

s’ha d’aprofitar. M’ha demostrat
que vol el millor per a mi», explica. Kevin ja ha atret les mirades
de clubs importants. Segons
fonts del club, el Vila-real i el Real
Madrid l’han seguit, i el Barça
també s’ha interessat per fitxarlo a l’equip juvenil. Sembla que
per temes de proximitat el club
blaugrana seria el millor per a
Kevin. Les aptituds i un entorn
més que favorable són les condicions ideals per créixer. I Kevin
ho té tot. Ara, però, és el seu torn,
el de demostrar que no li han donat aquesta oportunitat en va.

FLAIXOS

El Reus deixarà de ser SAE
쩠 Vuit anys després de convertirse en SAE, el CF Reus Deportiu
deixarà de ser-ho a partir de dilluns. El club roig-i-negre, doncs,
tornarà a ser propietat dels socis
després que l’actual propietari
de la SAE, Antonio Alonso, hagi
acceptat la societat un cop l’entitat roig-i-negra s’ha fet càrrec
dels deutes pendents.
Dilluns la SAE deixarà d’existir
ja que finalitza el termini perquè
les entitats bancàries puguin reclamar els deutes pendents. Així,
el Reus hauria arribat a un acord
amb La Caixa i Caixa Penedès i
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LA CLAU: Refet de l’ensopegada del debut, el

DIVISIÓ REUS DEPORTIU

X. SOLÉ / Reus

5è

ENTRENADOR
Oriol Alsina

ALBERT ROBLEDILLO
Sant Boi de Llobregat

쩠 2a DIVISIÓ B

VILANOVA

Municipal
17.00 h

L’oportunitat més preuada
쩠 No és gens normal que un juvenil de 17 anys tingui contracte
amb un equip de la segona divisió B. I encara menys si es tracta
d’un equip que acaba de pujar i
que per tant no vol riscos innecessaris. Molt menys habitual és
si parlem d’un noi que ha passat
la seva formació amagat dels
clubs d’elit en categories modestes, amb el Ciutat Cooperativa i
el Santboià, on finalment ha fet
el salt cap al futbol semiprofessional en el segon any de juvenil.
Aquest és el cas de Kevin Sánchez Pérez, migcampista de només 17 anys d’edat que va començar fent la pretemporada
amb el primer equip del Santboià i que va arribar, sense que ningú s’ho pensés, per quedar-s’hi.
«Van demostrar molta confiança
fent-me fitxa del primer equip.
El club hauria pogut aprofitar
per combinar el primer equip
amb el juvenil», manifesta Kevin. I és que el Santboià no només va tenir en compte la progressió de Kevin com a jugador,
sinó que es va fixar en els resultats immediats que podia donar-los. Prova d’això és que el jugador ja ha disputat minuts contra l’Atlètic Balears i el Sant Andreu.
«És un jugador que té unes altres aptituds diferents de les que
tenim al mig del camp amb Heredia i Maik. És molt més físic i té
molta arribada. Potser ara li falta
més confiança», declara Quim
Ayats, que hi afegeix que el seu
estil de joc seria una barreja dels
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tat, tot plegat es tracta «d’una satisfacció per a tots que el Reus
Deportiu sigui un club esportiu
com qualsevol altre, sense cap tipus d’hipoteca ni cap element
que pugui distorsionar el seu
bon funcionament».
Els tràmits perquè la dissolució de la SAE del Reus fos realitat
s’haurien iniciat fa poc més d’un
mes amb el convenciment del
propietari de la totalitat de les
accions i únic integrant de la societat, l’empresari Antonio
Alonso, que va acceptar la desaparició de la SAE només si es
veia alliberat de tots els deutes.

Patrocinador nou per al futbol
de base de la Grama. El futbol
de base del Gramenet té un
patrocinador nou des
d’aquesta setmana. Es tracta
de Construccions Vives. Els
equips de base portaran el
logotip de l’empresa a les
samarretes.
쩠

쩠 Al Lleida no li fan cas. Com ja
preveia el club, el comitè no
ha fet cas de les al·legacions i
li ha sancionat tres jugadors.
쩠 Sancions.
NOM

Ferrón (Badalona) ...................................... 1
Dani González (Dénia) ........................... 1
ENTRENADORS
Ramon Moya (Grama)

PARTITS

Paco Vázquez (Lleida) ..........................
Jerson (Lleida) ...............................................
Rayo (Lleida) ...................................................
Àxel (Grama) ....................................................
Alfonso (Grama) ...........................................

2
1
1
1
1

2

쩠 Un dècada sense triomf local. El
Cornellà fa 10 anys que no
guanya l’Europa jugant com
a local; l’última victòria va ser
la temporada 2000/2001,
amb un resultat de 2-0. Des
de llavors s’han enfrontat 5
vegades, amb un balanç de
quatre empats i una derrota.

L’Alzira ressembrarà el camp
després de rebre l’Hospitalet. Per
aquest motiu, els partits
contra el Gramenet i el Sant
Andreu s’hauran de jugar al
camp de Venècia i no a
l’habitual Lluís Suñer Picó.

쩠

2a divisió B.

............................

