10 CAT FUTBOL

MUNDO DEPORTIVO
DIVENDRES 28 D'OCTUBRE DE 2005

Roche reparteix els càrrecs

XUTS
Miguel López es trenca un dit

n Després de la seva proclamació
oficial com a president de la
Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche va celebrar ahir la seva
primera junta de govern on va donar a conèixer els càrrecs que tindran els seus homes, encara que,
posteriorment, entraran alguns
efectius més a formar part de la
directiva.
En primer lloc, van entrar Jordi Roche i setze dels disset membres que el van acompanyar a la
seva candidatura, ja que va faltar
el vicepresident del Vielha, Àlex
Moga Vidal, que es trobava a
Escòcia per motius personals. Minuts després van entrar Ricardo
García Campoy, Germán de la
Cruz, l'exdirectiu de Jaume
Roura, Joan Ferrando, Debora Cugat, filla del prestigiós
traumatòleg, Daniel Vives, procedent del futbol base de Lleida i

Josep Gasseni, de l'Ametlla de
Mar. Tots ells es van unir al mencionat Jordi Roche Puigdevall; Miguel Àngel Ventura Xalma, Miguel Manuel García Valle i I. ; Vicent Lluesma i Davod, Josep Ser-

No hi ha sorpreses a
la designació de les
vicepresidències
d'una directiva que
tindrà més efectius
ra Serra, Carles Galiano Gràcia,
Josep Vives Gibert, Manuel Vico
Díaz, José Gálvez Alcaide, Ramón
Centaño García, Andrés Manzano
Santaella, José Luis Gutiérrez
Santos, Andreu Subies Forcada,

Francisco Bercero Margalef i Jesús Farga Munto.
Cada delegació tindrà un esquema que estarà representat per un
delegat, un delegat federatiu, un
delegat pel futbol, un per al futbol
sala i un altre per al futbol femení.
També hi haurà una comissió de
clubs itinerant per controlar el futbol territorial i a la base.
La composició de la Junta Directiva estarà formada per: Miguel Ángel Ventura, el president
de L'Hospitalet Miguel García, el
màxim mandatari del Tortosa Vicent Lluesma, que a la vegada
exercirà de portaveu, i el president de l'Europa, Isern. que seran
els vicepresidents. El màxim dirigent del Cornellà, José Galvez,
serà el tresorer de la Junta Directiva, mentre que el vicepresident
del Figueres, Josep Serra, en serà
el secretari 폷 M.Ayala i Àxel A.

L'entrenador del Santboià va haver d'anar el diumenge a la tarda a
la Fiatc perquè s'havia trencat un
dit del peu després de donar-li una
puntada de peu a una ampolla
d'aigua pel malestar que tenia de
veure el pobre joc exhibit pels
seus davant el Rubí.

Presentació del Cornellà
El dijous 3 de novembre es
presentarà al Municipal de la Via
Fèrria totes les plantilles del Cornellà i de la seva escola de futbol.

Cops de puny a Amposta
Al descans del partit entre Amposta i Gimnàstica Iberiana es va produir una baralla amb diversos
cops de puny entre jugadors dels
dos equips. La baralla la va iniciar
el porter local Diego i el visitant
Padilla. El col·legiat, Julián Haro
Torrijos, que no va veure les agressions però sí que es va adonar que
passava quelcom, va esperar mitja hora per donar inici a la segona
part una vegada les forces de
l'ordre van posar a cadascú al seu
lloc. El resultat era de 4-0 i va aca-

Manuel Ayala

bar 5-1. L'expedició de l'Iberiana
estava disconforme amb
l'Amposta al que acusa d'haver escalfat l'ambient al recordar els fets
succeïts entre tots dos fa 25 anys.

Suspensió a Sant Pere Molanta
A falta d'un quart d'hora per la fi,
es va suspendre el partit entre
Sant Pere Molanta i Piera (3-1) de
Segona Territorial per una baralla entre els jugadors, arran de
l'expulsió d'un jugador visitant.

Baixes al Girona
El Girona segueix ampliant la seva infermeria, ja que a la baixa de
Cristian, que serà operat el 4 de
novembre, s'uneixen de cara al
matx amb el Gavà, la de Jordi
Freixa amb una ruptura fibrilar
als quadríceps i Jose amb un
pinçament al menisc.

Novetats al Begues
El Begues ha iniciat una escola de
futbol per a nens i nenes de 5 a 9
anys amb un total de 40 jugadors.
A més, el club compta amb 7
equips federats a diferents categories. La nova junta està presidida
per Joan Pere Puig 쩨

EL PERSONATGE

Subi: la Rapitenca ja té
hereu per a Jota Vizcarro
Àxel Aguilar SANT CARLES DE LA RÀPITA

Jordi Roche i la seva nova junta directiva en la primera reunió a la seu de la Federació Catalana de Futbol
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Mesures de gràcia No volen revelar el Elegits els caps
del president
nou seleccionador de les delegacions
n Amb l'arribada a la presidència
de Jordi Roche s'han produït unes
mesures de gràcia que afecten a
jugadors i clubs.
Els futbolistes, que no participin en cap competició nacional,
veuran rebaixades les seves sancions en quatre partits, per tant,
els que no arribin a aquest càstig,
podran jugar aquest cap de setmana. Els jugadors sancionats a
perpetuïtat i les clausures de
camp, segueixen com estaven 쩨

n Quan falten dos mesos per a la
celebració del partit de la selecció
catalana, Camerun és el combinat
que compta amb majors possibilitats, juntament amb Mèxic,
d'enfrontar-se en el Camp Nou a
Catalunya. Jordi Roche no va donar a conèixer el nom definitiu del
rival ni qui serà el nou seleccionador. El nom de Charly Rexach és el
que més sona, però Roche no ha
tingut cap reunió amb els aspirants 쩨

n Les cinc delegacions ja tenen
cap. A Girona, Josep Sierra
Cònsul agafa la plaça d'Antoni Bayo. A Tarragona, el president del
Roda de Berà, Josep Vives Gibert,
relleva Germà Pellicer, mentre
que a Lleida, el màxim mandatari
del Balaguer, Carles Galiano
Gràcia, substitueix Antoni Mesalles. A la recent creada delegació
de les Terres de l'Ebre estarà Vicent Lluesma, mentre que a la dels
Pirineus, hi estarà Àlex Moga 쩨

n Sant Carles de la Ràpita està vivint amb il·lusió i eufòria el retorn de la Rapitenca a 3a Divisió.
Els del Montsià han passat en tres
anys de Preferent a Tercera i de
moment, s'estan consagrant com a
l'equip revelació de la categoria.
L'equip blau s'ha reforçat bé a més
d'assegurar-se la continuïtat de
Carlos Gilabert i del 'mag' Jota Vizcarro. Precisament aquest últim,
és un dels dos supervivents de la
plantilla que va abandonar la 1a
Territorial ara fa sis temporades.
L'altre és Josep Subirats, en 'Subi'.
Tot i tenir només 24 anys, en
Subi és història viva de la Rapitenca a l'haver viscut els seus últims
tres últims ascensos. Però a més,
si per alguna cosa sorprèn aquest
centrecampista esquerre és per la
seva gran fidelitat per l'equip del
seu poble. Hi ha militat en totes les
categories fins arribar al primer
equip, amb el que va debutar quan
tenia 17 anys. Només un parèntesi
de sis mesos, en què va anar cedit
al Tortosa quan havia assolit la
majoria d'edat, li impedeix dir que
solament ha vestit una samarreta
durant la seva carrera.

El més curiós és que en Josep
anava per a ser porter. Segons reconeix el propi jugador, no era gaire bo i cansat de ser l'etern suplent
es va posar de jugador de camp
quan era infantil. El canvi li va
sentar de meravella i li ha valgut
l'oportunitat de jugar a Tercera i
guanyar-se la confiança del tècnic
Albert Viñas en una plantilla més
que experimentada a la categoria .
Aquesta eterna fidelitat a la Rapitenca li ha valgut que la nombrosa afició que omple cada quinze
dies el camp de la Devesa se
l'estimi tant com al capità Vizcarro. I és que el propi 'mag' ja li ha
dit més d'un cop que quan es retiri
a finals de temporada, Subi haurà
de ser el capità de la Rapitenca i
l'ànima del vestuari 쩨

