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Arnau Sala Entrenador del Girona B

“Conec molt bé el club i
ha demostrat que aposta
fort pel planter”

REPTE · El Girona B disputarà la seva primera temporada a 1a catalana
només dos anys després de la seva creació PROJECCIÓ · “La majoria
dels jugadors pugen del juvenil de divisió d’honor. Confiem molt en ells”
Lorena Enciso

A
GIRONA

rnau Sala, exjugador amb una llarga
trajectòria a segona
A, segona B i tercera, ha estat entrenant les tres últimes temporades el Figueres, després de fer
de segon entrenador de Raül
Agné al Girona i al Recreativo.
Aquesta temporada arriba al Girona, un club que coneix molt
bé, per entrenar el seu filial, que
s’estrena a primera catalana.
Arriba a la banqueta del filial
del Girona. Com afronta aquest
nou repte a la primera catalana?
És una nova etapa per a mi.
Vinc d’entrenar el Figueres a
tercera divisió i ara he acceptat
el repte a primera catalana. Dirigeixo un equip molt jove, però
tinc jugadors que n’aprenen ràpid i espero que ens adaptem
aviat a la categoria. De moment
les coses estan anant bé i confio
que aviat ens anem coneixent
més per treballar tots junts.
Coneix bé el club i també la categoria. Aquest fet l’ajudarà a
adaptar-se al seu nou equip?
Només he entrenat un any a
primera catalana, no tinc gaire
experiència si bé la conec prou.

Conec molt bé el club i ha demostrat que aposta fort pel
planter. Competir a primera catalana ens dóna l’oportunitat
d’estar més a prop del primer
equip.
L’equip s’estrenarà a primera
catalana amb una plantilla molt
jove. Serà una condició adversa
o creu que els pot beneficiar?
El fet que els jugadors siguin
tan joves és un inconvenient,
perquè no tenen gaire experiència, però n’aprenen de pressa i
demostren que tenen molta illusió. Són jugadors que tenen
projecció i marge de millora. Si
tenim sort i obtenim bons resultats durant el primer tram de la
lliga crec que tenim possibilitats
de fer una bona temporada.
Durant la pretemporada el primer equip ha utilitzat força jugadors del filial. Com ha afectat la vostra pretemporada?
Hem treballat molts dies amb
pocs efectius, però és una bona
notícia que els jugadors vagin
convocats amb el primer equip.
Estic content, perquè és una bona oportunitat per a ells i, a
més, els ajuda a preparar-se bé.
Ha seguit els jugadors convocats amb el primer equip?
Sí, he anat als partits i a alguns
entrenaments. Els he vist moti-

vats i penso que els va bé entrenar-se amb el primer equip, perquè la intensitat és més alta.
S’ha apostat per mantenir la
major part del bloc respecte a
la temporada anterior. Confia
en el planter del club?
La majoria dels jugadors han
pujat del juvenil. Aquest curs
n’hem incorporat cinc al filial.
Acaben de fer una de les millors
temporades a divisió d’honor,
per no dir la millor, de la història del club. Confiem en ells perquè tenen una gran qualitat.
A més de pujar alguns jugadors
del filial, també s’han fet alguns fitxatges. Com valora les
noves incorporacions?
En Sergi Romero i l’Alexis ens
aportaran experiència, perquè
vénen d’equips que han competit en aquesta categoria. Són jugadors fets en el nostre futbol
base i ara tornen al club. Tot i
ser molt joves ens aniran bé per
afrontar aquesta temporada.
L’objectiu per a aquesta temporada torna a ser l’ascens?
No ens hem marcat l’ascens
com una fita. El primer objectiu
és preparar els jugadors perquè
arribin al primer equip. Pel que
fa a la lliga, intentarem competir. Estic segur que farem guerra a tots els camps. ■

Arnau Sala entrenarà el Girona B a primera catalana ■ JOAN SABATER

La fitxa de la pretemporada

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

Entrenador

Joaquim Boadas (3a temporada)

Robert Busquets, Marc Roura, Gerard
Herrera, Marc Rovirola, Fran Pérez,
Dembo Batchilly, Carles Sala, Marc
Sánchez, Raúl Arjona, Sebastian Coris i
Gerard Muñoz.

Altes

Pretemporada

Arnau Sala (1a temporada)

President

Sergi Romero (Farners), Alexis Sánchez
(Vic), Gumbau, Varese, Eloi, Mamadou,
Bigas i Vivi (pugen del juvenil).

Baixes
Carles Mas i Pere Pons (pugen al primer equip), Víctor Dacosta (Farners),
Pepe i Toni Rosell (Quart), Dani Saavedra, Ismail Taher i Xavier Ribugent.

Continuen
Nil López, Andrés Díez, Pau Bonmatí,

JUGATS

Salt-Girona B.................................................................... 0-7
Figueres-Girona B ......................................................1-0
Banyoles-Girona B ......................................................1-2
Bescanó-Girona B ...................................................... 0-3
PENDENTS

Llagostera B-Girona B...................... 15 d’agost
Juncària-Girona B ..................................18 d’agost
Vilobí-Girona B ..........................................22 d’agost
Vilanova-Girona B ................................. 31 d’agost

BREUS
Més moviments al Farners. L’equip de Santa

Primers lesionats al Palamós.

El Girona juvenil rep el
Breda. L’equip gironí con-

L’Estartit afronta dos
partits d’alt nivell. L’en-

Coloma va fer oficial el fitxatge de Quim Rodríguez,
que el curs passat va jugar
amb la Jonquera i ara
s’estava entrenant amb el
Figueres. Quim Rodríguez
és un jugador molt polivalent. El club treballa ara
per tancar algun fitxatge
més, i també va anunciar
dues baixes: d’una banda,
Sergi Romero se’n va al
Girona B, i, de l’altra, Giró
abandona el Farners per
motius personals. ■ EL 9

El conjunt de Jordi Guerrero està
en espera de saber l’abast exacte
de la lesió d’Ivan
Díaz, que va rebre
un fort cop al turmell, i de Maik
Molist, també
amb molèsties al
turmell. D’altra
banda, Cunill es troba en la fase final de la
recuperació de la lesió que es va fer al
recte anterior de la cuixa i diumenge passat va tornar a jugar uns minuts. ■ EL 9

tinua la preparació de la
temporada i aquesta tarda
jugarà el quart amistós,
contra el Breda. El rival juga a la segona catalana, i
serà una bona pedra de toc
per al conjunt de Pau Hidalgo. El duel començarà a
les 8 del vespre a Torres de
Palau. D’altra banda, ja
s’han començat a descartar futbolistes i la plantilla
ha quedat amb 21 jugadors
per a l’equip que jugarà a la
divisió d’honor. ■ EL 9

titat blanc-i-vermella jugarà demà a casa contra el
Levante Las Planas a les 7
de la tarda. Dissabte, l’Estartit es desplaçarà a Sant
Adrià per jugar contra
l’Espanyol a les 12 del migdia. Amb aquests dos partits, l’Estartit confirma
una pretemporada molt
exigent en què s’haurà enfrontat als quatre equips
catalans que disputen la
primera divisió del futbol
femení. ■ EL 9
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La comissió de la FCF que s’encarrega
de les inspeccions, al dia. La comissió
de la FCF que aborda les inspeccions de
la Seguretat Social, va tornar a tenir ahir
una reunió en què tots els assistents es
van posar al dia respecte als últims moviments i les actuacions que la federació
està fent conjuntament amb la UFEC i la
secretaria general. ■ EL 9

