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Nacho Castro Entrenador del Peralada

“Treballem per repetir el
paper del curs passat”

BAIXA · “La Jonquera va fer una oferta important a en Robert” CARES
NOVES · S’han fitxat diversos jugadors procedents del Figueres i el Palamós
Lorena Enciso

E
PERALADA

l Peralada és un dels
veterans de la primera catalana. En l’última campanya l’equip
altempordanès va firmar una bona temporada, en
assolint la sisena posició del
campionat. Tot i tenir les baixes
d’homes importants com ara
Arimany (Figueres) i el seu golejador Robert (la Jonquera),
l’equip s’ha reforçat amb jugadors importants per mantenir
el nivell del curs anterior.
Iniciaran la setena temporada
consecutiva a primera catalana. L’experiència és un grau?
Crec que la primera catalana és
una categoria molt equilibrada,
l’any passat ja va quedar demostrat. Penso que aquest any es
mantindrà aquest equilibri i
treballem per repetir el paper
que vam realitzar la temporada
passada. Vam aconseguir una
preuada sisena posició i volem
mantenir aquest nivell.
Individualment començarà la
tercera temporada amb el Peralada. El club li ha transmès la
seva confiança?
Estic molt a gust al Peralada. És
un club amb un ambient molt
familiar, que es mostra molt
proper als jugadors i el cos tècnic. El fet que alguns jugadors
faci diverses temporades que
són aquí demostra que hi estan
bé. Tot i les dificultats, i amb un
pressupost molt limitat, hem

mantingut la base del curs passat. Valorem l’esforç que fan els
jugadors de venir fins a Peralada i, per aquest motiu, intentem que estiguin a gust i formar
un bon grup.
L’equip ha estat força irregular
en les últimes temporades.
És cert que en els últims anys
hem alternat bones i males
temporades. Durant aquest
curs hem d’aconseguir mantenir el nivell de la temporada
passada. Si aconseguim que els
jugadors agafin confiança des
del principi podem tornar a fer
una bona temporada i ser un
dels equips capdavanters.
L’objectiu de la temporada que
ve és tornar a estar en les posicions de dalt?
Anirem partit a partit. No ens
vull posar un altre objectiu que
no sigui entrenar bé i competir
en cada jornada. Si bé no em
vull posar un objectiu concret,
l’equip vol repetir el paper de la
temporada passada i estar de
bon començament entre les primeres posicions.
Han arribat bons reforços a
l’equip. Creu que ajudaran a
mantenir el nivell de l’any
passat?
Ens hem reforçat bé. Sergio
García i Toni Gálvez ja havien
estat al Peralada i els coneixem
bé. La temporada passada van
marxar al Palamós però no van
tenir sort ni continuïtat. Ara
tornen per demostrar la seva
qualitat. Les incorporacions

procedents del Figueres també
són importants. Jordi Alforcea
té molta qualitat i Marc Vila ha
demostrat ser molt ràpid i ens
aportarà gols. L’últim reforç,
Jaume Duran, ha tingut mala
sort amb les lesions, però esperem que recuperi ritme de competició. Les noves incorporacions han arribat per mantenir
el nivell competitiu de la temporada passada.
També han marxat homes importants. Tot i això, està satisfet amb la plantilla que han
confeccionat?
No podem competir amb els
equips que tenen pressupostos
superiors. La Jonquera va fer
una oferta important a en Robert que nosaltres no podíem
igualar. Però hem d’estar molt
satisfets amb els jugadors que
tenim. Tot i no disposar d’un alt
pressupost hem confeccionat
una bona plantilla.
Com valora la pretemporada
que ha realitzat l’equip?
Estem entrenant bé. En el partit contra el Girona vam fer un
molt bon paper. Vam aguantar
bé fins al final i ens van marcar
els gols en els últims minuts.
Tot i així no deixa de ser una
prova més. La pretemporada està per agafar ritme i arribar
amb bones condicions a l’inici
de la lliga. Ens hem quedat amb
una plantilla curta, amb 18 o 19
jugadors i, si cal, convocarem
jugadors del juvenil, que a poc a
poc s’han d’anar guanyant un
lloc al primer equip. ■

Nacho Castro, entrenador del Peralada un any més ■ EDDY KELELE

La fitxa de pretemporada

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entrenador

Continuen

Nacho Castro (3a temporada)
Just Segura (2a temporada)

Toni Montero, Ignasi Pastor, Litus Martínez, Elies Martí, Ismael Taleb, Carles
Chacón, Tidian Barry, Adrià Salas, Sergio Mateo, Aleix Feixas i Àxel Vizuete.

Altes

Pretemporada

Jordi Alforcea i Marc Vila (Figueres),
Sergio García, Toni Gálvez i Jaume Duran (Palamós), Yoann Ramírez (Alberes), Oriol Troyano (Figueres juvenil) i
Ezequiel (puja del juvenil).

JUGATS:

President

Baixes
Xavi Gallego, Àlex Arimany (Figueres),
Salva Oliva (Vilamalla), Ferran Nierga
(Banyoles), Robert i Àlex Rojas (la Jonquera), Diego Soria i Jordi Sánchez.

Copa. El conjunt dirigit per Eduardo Vílchez sabrà quin serà el seu rival de la primera eliminatòria
de la competició (avui, a la 1), en la qual participa com a actual campió del grup cinquè de tercera

L’Olot espera rival de copa
J. Sebastian
OLOT

L’Olot sabrà (avui, a la 1)
quin serà el seu rival de la
primera eliminatòria de la
copa. Els garrotxins, que
es van classificar com a
campions del grup cinquè
de tercera divisió, estaran
ben atents a un sorteig que

es farà a la seu de la federació espanyola i que agruparà en un bombo els divuit
campions de tercera, en el
qual hi haurà l’Olot, i en un
altre bombo els divuit
clubs de segona B classificats –dels 25 en total n’hi
haurà set que en quedaran
exempts–. La primera eliminatòria seguirà els ba-

rems de la proximitat geogràfica entre els equips, fet
que segurament emparellarà alguns equips catalans entre si, i el conjunt local quedarà establert segons l’ordre de sortida de
les boles. Aquesta primera
eliminatòria es disputarà
el dimecres 4 de setembre i
també se sortejaran els se-
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gons emparellaments, ja
que la setmana següent
–l’11 de setembre– és la data fixada per disputar-los.
L’objectiu més ambiciós
que es pot fixar l’Olot no és
cap altre que superar la
tercera eliminatòria i accedir als setzens de final, el
caramel de la campanya
que permet enfrontar-se,

Calonge-Peralada ........................................................1-2
Peralada-Girona .......................................................... 0-2
Borrassà-Peralada..................................................... 2-3
Peralada-Figueres ......................................................2-1
Can Gibert-Peralada................................................ 1-3
Cassà-Peralada ..............................................................0-1
PENDENTS

Hostoles-Peralada ............................... 24 d’agost
Besalú-Peralada ...................................... 31 d’agost

en partit d’anada i tornada, a un dels equips de primera divisió que disputa
competició europea –Barça, Madrid, Atlético, Real
Sociedad, València, Betis i
Sevilla.
L’exemple més recent a
l’horitzó dels jugadors
d’Edu Vílchez és la trajectòria de la temporada passada del Llagostera, que va
rebre la visita del València
en l’anada i va haver de disputar a Mestalla la tornada
dels setzens. Tota una experiència per al club gironí,
que va rebre ingressos extres a conseqüència de la
seva bona actuació. ■

Participants

—————————————————————————————————

Campions de 3a

OLOT, Ferrol, Tuïlla, Tropezón, Laudio, Novelda, Puerta Bonita, Burgos,
El Palo, Algesires, Peña Deportiva,
Granadilla, La Hoya de Lorca, Extremadura, San Juan, Haro, Sariñena i
Toledo.

Classificats de 2a B

LLEIDA, l’HOSPITALET, NÀSTIC,
SANT ANDREU, Guadalajara, Racing, Osca, Xerez, Leganés, Oviedo,
Caudal, Fuenlabrada, Barakaldo,
Amorebieta, Huracán, Alcoià, Olímpic, Cartagena, Albacete, Lucena, Linense, Tudelano, San Fernando, Real
Unión i Écija.

