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L’Alt Penedès tindrà set equips
a Tercera Catalana l’any que
ve, els mateixos que la darrera
temporada que acaba de
finalitzar. L’ascens a Segona de
l’Atlètic Vilafranca i el descens de
l’Espirall han estat compensats
per les arribades de Martinenca
i Castellví de la Marca.

equips
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La notícia L’Arboç guanya la Copa Tarragona i
aconsegueix el primer títol en 30 anys

Foto d’equip amb la Copa | R. FILELLA
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L’Arboç
L’Arboç es va imposar
amb claredat a l’Almoster (3-0) en la final de la
Copa Tarragona disputada
al municipal tarragoní
de Torreforta i d’aquesta
manera va aconseguir el
seu primer títol oficial de
les darreres tres dècades.
Els arbocencs no sortien
com a favorits a l’inici de
la competició que enguany ha celebrat la seva
primera edició, però amb
una gran motivació i un
bon nivell de joc van anar
superant rondes fins arribar a la gran final.
En el partit decisiu, els
groc-i-negres van marcar gràcies a Tahiri (43’),
José Manuel Vila (57’) i
Moha El-Far (78’) i van

certificar l’incontestable
3-0 davant un Almoster
que, això sí, va fallar un
penal aturat pel porter
Alejandro Bayona. La
victòria va ser un premi
tant per als jugadors com
per als aficionats que
van acompanyar l’equip
fins a Torreforta que van
afegir-se a la festa quan
l’àrbitre va assenyalar el
final del duel.
Un cop a L’Arboç, els jugadors, el cos tècnic i la
directiva es van desplaçar
fins a l’ajuntament per
oferir la Copa i el títol al
poble enmig d’un gran
ambient d’alegria. Els
membres de la plantilla
groc-i-negre van sortir al balcó de l’edifici
municipal com a colofó
d’una jornada plenament
festiva.
L’Arboç ha millorat de
manera ostensible els

Celebració del títol a l’Ajuntament | R. FILELLA

seus resultats en l’últim
any i mig i de cara al futur
es marca l’objectiu de
lluitar per l’ascens a Tercera Catalana. En el darrer
campionat, l’equip va obtenir una discreta vuitena
plaça final (de 12 equips)
en el grup 25 de Quarta

Catalana, però la idea és
formar una plantilla molt
més competitiva de cara a
la campanya 2015/2016.
L’actual entrenador, Robert Salas, continurà al
capdavant de l’equip si no
hi ha novetats en les pròximes setmanes.

Una brillant trajectòria a la competició
A la fase de grups, l’Arboç va aconseguir tres triomfs davant
Tarraco (4-2) i Montbrió (3-0 i 1-2), un empat a casa davant
l’Espluga de Francolí (1-1) i va perdre als camps del mateix
Espluga de Francolí (3-0) i Tarraco (3-2). Amb deu punts va
classificar-se per als quarts de final on va superar el Vila-rodona en un duel molt intens jugat al municipal arbocenc (0-0 i
5-4 als penals).
El gran cop sobre la taula va arribar a les semifinals. Els del
Baix Penedès van superar a domicili el potent Riudoms (0-1),
un dels grans candidats al títol. La victòria va donar molta
moral als de Robert Salas que a la final contra l’Almoster (3-0)
van ser superiors.

El Moja inicia el sisè projecte a Segona
Ramon Filella-Esports21
Penedès
El Moja ja ha començat a
treballar per confeccionar la
plantilla de la pròxima temporada que serà la sisena consecutiva a Segona Catalana.
Després dels patiments de la
darrera lliga, en què els grocs
es van acabar salvant en la
penúltima jornada, l’objectiu és confeccionar un equip
potent per evitar repetir els
problemes viscuts a l’última
campanya.
La directiva olerdolenca ha
confirmat, de moment, els
fitxatges de Sergio Atienza
(la Granada), Cristian Garcia
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(Espirall) i Josep Palau, ex de
l’Espirall però que durant l’últim any ha estat vivint a Anglaterra. Així mateix pujaran
del juvenil del Base Olèrdola:
Ferran Velilla, Joan Arenas i
el porter Alejandro. El club
també havia confirmat la incorporació d’Eric González
(Vilafranca), però en els últims dies sembla que l’Igualada li ha presentat una oferta perquè jugui a la capital de
l’Anoia.
En l’apartat de baixes destaca
la marxa d’Òscar Garcia que
ha rebut una oferta per jugar
a l’Igualada de Primera Catalana. També abandonen el
club Sergi Albarrán (Suburense), Òscar Cot, Raúl Grande,
Guille Pérez i Manel Ventura

El Baix Penedès tindrà vuit
equips a Tercera Catalana
l’any que ve, un més que la
darrera lliga. En aquest cas, el
descens del Calafell a Quarta
s’ha vist compensat per la
tornada del Tancat i l’ascens
del Cunit.

Pinzellades
• MANEL LORA MARXA AL CATLLAR DE PRIMERA
CATALANA: El fins aquesta setmana tècnic de l’Atlètic
Vilafranca ha acceptat l’oferta que li ha fet el club tarragoní
que milita al grup 2 de Primera Catalana. El Catllar va estar
lluitant fins al darrer tram de l’últim campionat per l’ascens
a Tercera Divisió.
• EL MARTORELL “B” COMPLETARÀ EL GRUP 12 DE
TERCERA: El filial del Martorell, que acaba d’ascendir
de Quarta Catalana, cobrirà el forat deixat per l’Atlètic
Vilafranca. El grup estarà compost per: la Granada,
Riudebitlles, Molanta, la Múnia, Sant Cugat Sesgarrigues,
Martinenca i Castellví de la Marca (Alt Penedès),
Montserrat Igualada, Fàtima, Carme, Calaf, Anoia i Piera
(Anoia), Cubelles, Sitges, les Roquetes i Olivella (Garraf) i
Martorell B (Baix Llobregat).
• ENOC BOADA DEIXA LA BANQUETA DEL
RIUDEBITLLES: Aquesta setmana el tècnic vilafranquí es
va desvincular del club de Sant Pere Riudebitlles. Boada
va arribar a l’equip a principis de temporada i en la seva
primera lliga havia situat els blanc-i-blaus en el novè lloc
de la taula classificatòria.
• L’ÀRBITRE GERARD CASTELLET PUJA A TERCERA
DIVISIÓ: El Penedès tindrà representació arbitral a Tercera
Divisió després de l’ascens de Gerard Castellet Julià, un dels
col·legiats que ha superat les proves del comitè tècnic
d’àrbitres aquesta temporada.
• JOAN CASTILLO, NOU ENTRENADOR DELS MONJOS:
Castillo ha estat aquesta temporada el tècnic del juvenil
de la Martinenca i la nova experiència a la banqueta dels
Monjos serà la primera en un equip sènior. Joan Castillo és
germà del jugador de les Cabanyes Rubén Castillo.
• SERGIO MESA DEIXA EL FUTBOL EN ACTIU I
ENTRENARÀ EL F.C. CANALENSE: El veterà davanter
vilafranquí ha decidit posar el punt final a la seva dilatada
trajectòria com a jugador i, a partir de la temporada vinent,
serà l’entrenador del Canalense de la localitat valenciana
de Canals. El Canalense juga a la Regional Preferent de la
Comunitat Valenciana. L’últim equip de Mesa ha estat el
C.F. Canals, club del qual es va desvincular el passat mes
d’abril.
• SET JUGADORS DEL TANCAT MARXEN AL RODA DE
BERÀ: El descens dels vendrellencs a Tercera Catalana ha
provocat ja els primers canvis a la plantilla. Els jugadors
Marcos Granados, Andry Kaduk, Dani Belemans, Toni
Muñoz, Sergi Fernández, Ferran Rañé i Carlos Martínez
s’han compromès amb el Roda de Berà de Segona
Catalana. L’entrenador, Dani Muñoz, també ha deixat el
càrrec.
• RAI MARCHÁN, NOU FITXATGE DEL VALÈNCIA “B”:
El jugador penedesenc ha deixat la disciplina del Reial
Madrid (formava part de la plantilla del “C” madrileny) i
s’ha incorporat al filial del València que milita en el grup 3
de la Segona Divisió B.
• SANTA EULÀLIA “B”-OLESA DE BONESVALLS (4-2):
L’Olesa de Bonesvalls va disputar un amistós al camp del
filial del Santa Eulàlia d’Hospitalet, equip entrenat per Edu
de Grandi (ex de l’Avinyonet). Per l’Olesa van marcar Ferran
Termes (33’), el que era momentani 2-1, i Andrés Martos
(71’), el que significava el 3-2.
• JORDI BERNAL, NOU ENTRENADOR DEL VENDRELL:
Bernal arriba al Vendrell procedent del Banyeres que ha
dirigit durant les dues últimes temporades.
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que la darrera temporada ha
jugat molt poc a causa de les
lesions.
Sergi Albarran (Suburense) i
Òscar Garcia (Igualada) s’enfrontaran la temporada vinent en el grup 2 de Primera
Catalana.
L’entrenador, Alejandro
Carretero, i la directiva que

encapçala Manel Ortiz continuen treballant per acabar
d’apuntalar alguns dels llocs
clau de la plantilla. El Moja,
per cert, ja coneix els seus
rivals a la lliga destacant les
novetats d’Atlètic Vilafranca, Fontsanta-Fatjó, Òdena, Torrelles de Llobregat o
Vallirana.

L’equip benjamí del Sant Sadurní Atlètic ha batut aquesta temporada tots els rècords possibles al campionat de Tercera Divisió.
S’han proclamat campions amb 90 punts de 90 possibles (30 victòries en 30 partits), marcant 324 gols (!) i encaixant-ne, només,
28. Destaquen les macrogolejades contra l’Anoia a La Triola (19-0)
i el Quintinenc a domicili (0-18).

