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DIVISIÓ A SABADELL

Apuntalant la defensa
쩠 El Sabadell presenta el central Jesús Olmo i

admet l’interès per l’ex de l’Espanyol Beranger
ALBERT ROBLEDILLO / Sabadell

Powel i Álvaro Rey, al costat de Josep Maria
Nogués. / WWW.GIMNASTICDETARRAGONA.COM

쩠 2a DIVISIÓ A

Formalitzades les renovacions
de Powel i Álvaro Rey al Nàstic
Tarragona. Berry Powel i Álvaro Rey van
comparèixer ahir al migdia en roda de
premsa, acompanyats del president del
consell, José María Fernández, i el director
esportiu, Josep Maria Nogués, per
formalitzar la seva renovació amb el Nàstic.
El davanter holandès, que signa per una
temporada més, es va mostrar satisfet amb
l’acord i va prometre més gols que el curs
passat (11): «He decidit quedar-me perquè
estic a gust a la ciutat i la meva família
també. Em marco com a objectiu un mínim
de 15 gols i espero que les coses vagin bé.»
L’andalús, per la seva banda, renova per dos
anys i confia que aquest any encara pugui
tenir més minuts: «Després d’un any
d’adaptació, aquesta temporada ha de ser la
de la meva consolidació en la categoria.»
Renovats Powel i Álvaro Rey, els que
passaran avui per les instal·lacions del Nou
Estadi a escenificar la seva continuïtat seran
Tuni i Ruz. Qui no continua, en canvi, és el
migcampista Miki Martínez que ha fitxat per
l’Alcoià per una temporada. / O. TORTAJADA

쩠 2a DIVISIÓ A

El Girona arrenca avui amb 4 o
5 fitxatges encara pendents
Girona. El

Girona comença avui els
entrenaments amb encara feina pendent, ja
que falten pel cap baix quatre o cinc
reforços (dos davanters, un pivot, un interior
dret i un lateral esquerre, tot i que aquest
últim no és prioritari) per tancar la plantilla.
Agné començarà a treballar amb 25
jugadors, tot i que el club busca una sortida
a Goñi, Biancucchi i Hiroshi. També faran la
pretemporada tres juvenils fitxats de la
Damm (Robert Ramos, Adrián Padilla i Rafael
Muñoz) i un del Reus (Sergi Moreno). / J.D.

쩠 De caràcter defensiu però
amb una bona sortida de pilota
és el perfil de jugador que busca Lluís Carreras per completar
la línia defensiva. Per aquest
motiu, ahir va ser presentat a la
Nova Creu Alta Jesús Olmo,
central que procedeix del Puertollano de segona B, i que arriba per ser una peça clau a l’eix
defensiu malgrat la seva polivalència. «Puc ajudar l’equip en el
que sigui. La meva posició és la
de central, però he jugat als dos
laterals i fins i tot de pivot defensiu», va dir Olmo, que quan
militava en les files de l’Elx va
haver de passar per la sala d’operacions: «Vaig haver de baixar un esglaó per poder jugar i
per això vaig fitxar pel Puertollano de segona B, però ara ja
estic al cent per cent per poder
competir a segona amb el Sabadell, un històric.»
D’altra banda, l’àrea esportiva pensa en Beranger per completar la posició de lateral esquerre, on ara mateix només té

5

FLAIXOS
쩠 Moviments a segona A. L’exjugador del Girona
Francisco Noguerol ha tancat un acord amb
l’Albacete. El central torna a l’equip manxec,
en què va jugar el curs 2007/08 abans de
fitxar pel Celta. El Numància ha fitxat Sunny,
després que el migcampista rescindís el seu
contracte amb el València. El davanter Javi
Álamo, fins ara al Real Unión, jugarà la
pròxima temporada al Recreativo. El Múrcia
ha incorporat l’excentral del Racing de
Santander i de l’Aris de Salònica, Oriol
Lozano i el migcampista Emilio Sánchez, que
ve del Recre.

El Reus incorpora Antonio Trujillo i renova Iván
Taranilla. El davanter mallorquí Antonio
Trujillo (23 anys), fins ara a l’Sporting
Maonès, s’ha convertit en el tercer reforç del
Reus després dels fitxatges de Sergio Duran i
Borja Abenia. Iván Taranilla, per la seva
banda, ha acceptat l’oferta de renovació per
un any més.
쩠

L’Espanyol B fitxa Bakari i negocia la rescissió de
Chuli. Bubacar Njie Kambi, Bakari, jugarà el
pròxim curs al filial de l’Espanyol. El davanter
mataroní, de 23 anys, el sisè reforç dels
blanc-i-blaus, arriba procedent del Valladolid
B i ha signat per una temporada amb opció
a una altra. A banda, Chuli està negociant la
rescissió de contracte amb el club per fitxar
pel Recreativo B. De fet, el jugador, amb
permís de l’Espanyol, ja s’entrena amb
l’equip andalús.

쩠

Olmo, presentat. / CE SABADELL
Bermudo. Així ho va afirmar
Jordi Besonias membre de l’àrea esportiva dels arlequinats.
Avui comença l’activitat. En
dues sessions, els jugadors passaran les revisions mèdiques i
iniciaran la pretemporada avui
a Sant Oleguer (10 h) i a la Nova
Creu Alta (18 h).

쩠 2a DIVISIÓ B

Casquete farà oficial avui que deixa la
presidència del Badalona
Deu anys després de la seva
arribada, Fermín Casquete anunciarà avui
que abandona la presidència del Badalona.
Ho farà en l’assemblea extraordinària
convocada aquesta tarda (19.00 h en
primera convocatòria i 19.30 h, en segona) a
l’Hotel Rafael. Segons els estatuts del club, si amb ell no se’n
va el 51% de la junta directiva, el nou president serà l’actual
vicepresident primer, Lorenzo Álvarez. En el cas que aquest
també marxi, assumiria el càrrec el vicepresident
segon, Francisco José González. Joan Guitart i Felipe
Martínez, vicepresident tercer i quart, respectivament,
assumirien el càrrec si marxa González. En l’àmbit esportiu,
Robles ha arribat a un acord amb el Tenerife. El central té
encara un any de contracte i demana la rescissió. / ALBERT FIBLA
Badalona.

EL 9

Daltabaix institucional al Santboià després de la
dimissió de Chehu Rojo. Ahir es va saber que el
director esportiu del Santboià va dimitir fa
setmanes per desavinences amb el
vicepresident Conrad Zaragoza. En aquest
sentit, la junta es va reunir ahir per decidir si
convocava eleccions, ja que després
d’aquesta decisió que fins i tot podria
provocar la dimissió de l’entrenador Paco
Clos, íntim de Rojo, el president Ramón
Andreu Caufapé podria abandonar la
presidència.
쩠

Pablo Leal i Roberto Camacho, baixes al
Castelldefels. Després d’anunciar la marxa de
l’extrem Alberto Péramos –ha fitxat per la
Muntanyesa–, el Castelldefels va informar
ahir de dues baixes més. El lateral esquerre
Pablo Leal jugarà la pròxima temporada a
primera catalana, en les files del Viladecans, i
qui també canvia d’aires és el davanter
Roberto Camacho, que ha fixat pel Vilanova.

쩠

쩠 Marxa un referent de l’Ascó. El porter Josep
Cabacés deixa l’Ascó després de 23
temporades en l’entitat. El jugador ha
comunicat al club la seva intenció de no
renovar el seu contracte per motius
personals. Cristian, Isma, Tosas, Gràcia,
Besora, Enric i Hamid tampoc continuen.
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