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REDACCIÓ
❘ BELLPUIG ❘ El CF Bellpuig és un
dels nous equips de la categoria
després d’aconseguir l’ascens a
Segona Catalana la passada
temporada i prepara la partici-
pació per a la pròxima campa-
nya amb un objectiu clar, la per-
manència.Amb un equip entre-
nat per Pol Sellés, el Bellpuig
comptarà amb 18 dels jugadors
que van aconseguir l’ascens
aquesta temporada.

A més, Sellés comptarà amb
cinc cares noves: el porter Mai-
mó, el defensa Calafell, el mig
Salla i els davanters Graus i Es-
teve, que no han tingut proble-
ma per integrar-se a la plantilla
i que arriben per competir per
aconseguir aquesta meta en una
Lliga que, segons Sellés, “serà
una de les més competitives de
la història”.

A l’espera de tancar una úl-
tima incorporació, el CF Bell-
puig assumeix el seu paper com
a equip nou a la categoria, per
la qual cosa l’entrenador és
conscient que no es trobaran
amb cap partit fàcil i ha trans-
mès a la plantilla el missatge que
han d’anar partit a partit. Du-
rant la pretemporada, Pol Sellés
confessa estar “molt content”
amb el treball que s’està rea-
litzant i assegura que les sensa-
cions, després dels primers par-
tits jugats, són molt bones tant
pel joc de l’equip com per la
compenetració entre els juga-
dors veterans i els nouvinguts.

CF Bellpuig. És un dels acabats d’ascendir, manté la base del seu bloc de l’any passat i el
seu entrenador aposta per anar partit a partit per aconseguir l’objectiu

Albert Maimó 28 Porter Linyola
Oriol Balntinez 27 Porter Bellpuig
Eric Bustamante 23 Defensa Bellpuig
Bernat Segura 27 Defensa Bellpuig
Óscar Molina 27 Defensa Bellpuig
Jordi Cos 22 Defensa Bellpuig
Víctor López 28 Defensa Bellpuig
Robert Belencoso 25 Defensa Bellpuig
Aleix Calafell 21 Defensa V. de Bellpuig
Xavier Farran 28 Defensa Bellpuig
Mouhssine Faddaoi 23 Defensa Bellpuig
Raúl Capdevila 32 Mig Bellpuig

Albert Salla 22 Mig Mollerussa
Cristian Fabregat 21 Mig Bellpuig
Gerard Moya 31 Mig Bellpuig
Edgar Viles 20 Mig Bellpuig
Eduard Graus 25 Davanter Linyola
Eduard Guim 20 Davanter Bellpuig
Xavier López 34 Davanter Bellpuig
Segi Bonjoch 25 Davanter Bellpuig
Pol Esteve 26 Davanter Verdú
Jaume Huguet 22 Davanter Bellpuig
Enric Canela 21 Davanter Bellpuig
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Objectiu: Permanència

Trajectòria
❚ Arriba a la Segona Catalana després
d’ascendir la passada temporada i espera
seguir la seua ratxa ascendent.

NOM EDAT DEMARCACIÓ PROCEDÈNCIA

LAPLANTILLA

Ambuna plantilla basada en el bloc que va aconseguir l’ascens, el Bellpuig afronta aquesta campanya amb la il·lusió de la permanència.

Lapermanènciacomameta

EFE

❘ JUNEDA ❘ElMemorial Jo-
an Ruiz i Gili i Marc
Beltran i Guasch de Ju-
neda va celebrar la 12a
edició, en què l’equip
Yogui-Yogui va obtenir
la victòria en categoria
femenina davant del Pa-
tates Chips,mentre que
el Veterans Power va
guanyar en la masculi-
na seguit del Paupufo.

Finalitza el XII Vila de
Juneda de bàsquet

❘ VINARÒS ❘ Jordi i Marc
Suñé, nadadors del
CEN Balaguer, van pu-
jar al podi en laTraves-
sia deVinaròs. Jordi Su-
ñé va aconseguir la vic-
tòria en la travessia de
250m en categoria me-
nors, mentre que Marc
va quedar en segona
posició en la travessia
de 700 m aleví.

Podi per al CEN
Balaguer a Vinaròs

Samarreta ‘pernilera’■ El Guijuelo, de Segona B,
va presentar el nou equipament amb la imatge de
talls de pernil, producte típic de la localitat.

Inici de la
campanya
d’abonatsdel
CHPardinyes

HANDBOL

❘LLEIDA ❘ Sota el lema “Ajuda’ns
a créixer”, l’Handbol Lleida
Pardinyes ha posat en marxa
la campanya de captació de
socis per a la pròxima tem-
porada, en la qual militarà a
Primera Nacional amb l’equip
masculí i a la mateixa catego-
ria de l’handbol català amb
el femení.

Ja que l’entrada a tots els
partits del club serà gratuïta,
el principal objectiu és comp-
tar amb unamassa social prou
àmplia. El club lleidatà ha
fixat en 30 € el cost de l’abo-
nament i part d’aquests di-
ners seran destinats a diver-
sos projectes que han sorgit
des de l’ascens del primer
equip masculí, com el foment
de l’handbol, o el suport a ju-
gadors amb dificultats
econòmiques.


