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Els entrenadors de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana analitzen la

competició, abans de la disputa de la primera jornada, en un cap de setmana on també

s’iniciarà la Divisió d’Honor Juvenil.

El FC Joanenc i el CE El Catllar, dos dels equips que iniciaran la lliga.

E l futbol territorial català viurà aquest cap de setmana l’estrena de la temporada

2018/19, amb l’inici de les lligues de Primera, Segona i Tercera Catalana, i una part de

l a Quarta Catalana. Fins a 553 equips obriran entre el dissabte 1 de setembre i

diumenge dia 2 la competició amb la disputa del primer partit, en un calendari de 34

jornades que s’allargarà fins el 25 de maig de l’any vinent.

 

D’aquesta manera, el gruix de les categories Amateur engegarà motors amb la posada

en marxa dels dos grups de Primera Catalana, els sis de Segona, els disset de Tercera i



fins a cinc de Quarta, arrencant tant la cursa per aconseguir l’ascens com la lluita per

evitar el descens. A manca de dos dies perquè comencin els encontres, els tècnics

prenen la paraula per analitzar el curs que tenen pel davant.

Guillermo Camarero, UE Rapitenca (Primera Catalana): “Cada punt serà molt

lluitat”

L a UE Rapitenca serà un dels 36 equips de la Primera Catalana. Amb Guillermo

Camarero estrenant-se a la banqueta, els de La Devesa es trobaran enquadrats en un

Grup 2 on, segons el tècnic, “cada punt serà molt lluitat”. “El nivell augmenta amb rivals

que han estat en categories superiors. Els equips s’armaran a casa, la clau passarà per

sumar el màxim com a locals i ser sòlids a fora”, pronostica, després d’un estiu on ha

hagut “moviment de peces” en les plantilles que depara “incògnites” en les

expectatives.

 

Pel que fa a les possibilitats dels ebrencs, Camarero apunta que disposen d’un vestidor



“fiable, amb posicions doblades i preparat per competir”, en una línia de sortida on no

renuncien a quotes ambicioses amb futbolistes del territori. “Ens basarem en la pressió

intensa i el ritme elevat en el joc”, indica, afegint que s’esforçaran per “aconseguir la

regularitat i poder reviure el caliu de la massa social”, en un curs que encetaran

diumenge enfront el Cambrils Unió CF a Sant Carles de la Ràpita (12.00h).

Josep Maria Espasa, FC Alcarràs (Segona Catalana): “El llistó puja cada

temporada”

D’entre els 108 blocs que competiran a Segona Catalana, qui també comptarà amb nou

entrenador serà el FC Alcarràs, amb Josep Maria Espasa al capdavant. “El llistó puja

cada temporada, amb el retorn de jugadors de qualitat que estaven en diferents llocs.

Això possibilita la confecció de plantilles amb potencial i veure una lliga molt

disputada”, explica el tècnic d’un Grup 5, el lleidatà, on pronostica que “la igualtat i la

competitivitat” es repartiran a parts iguals.

 



Havent encadenat diverses campanyes consecutives a la categoria, els del Segrià

aspiren, tal com reconeix Espasa, “a l’ascens”, després de formar un equip “amb

futbolistes rodats”. “Tenim instal·lacions noves i això ens ajudarà a practicar un bon

futbol, sent protagonistes a través de la pilota”, relata, traslladant “la il·lusió” del club

per assolir un objectiu que començaran a perseguir a partir d’aquest diumenge, quan

rebran en el debut l’AE Alcoletge al Municipal El Xoperal (18.00h).

Pedro Beltran, UE Sant Joan Despí (Tercera Catalana): “El flux de jugadors ha

estat elevat”

Fins a 306 conjunts competiran en una Tercera Catalana on, tal com destaca el tècnic

de la UE Sant Joan Despí, Pedro Beltran, ha hagut “un flux elevat de jugadors” durant

l’estiu. Això provoca que el Grup 8, on s’emmarcaran els del Baix Llobregat després del

descens de categoria del curs anterior, sigui un interrogant pendent de clarificar, tal

com esbossa el preparador, en l’arrencada de la seva segona etapa portant les regnes

de l’equip.

 



Amb el repte de “retornar a Segona”, Beltran treballarà amb una plantilla formada per

homes “amb experiència”, on la premissa serà “sumar de tres en tres”. “El meu estil és el

futbol de toc, però si hem d’introduir variants per obtenir els resultats ho farem”,

avança un entrenador que, temporades enrere, ja va signar un parell d’ascensos amb

els roig-i-blancs, i que aquest cop començarà a traçar camí en la cita de dissabte al

Municipal del Barri Centre contra l’AE Abrera (18.45h).

Jordi Freixa, UE Castellfollit (Quarta Catalana): “Treballem per mantenir el

futbol al poble”

“Mantenir el futbol al poble, amb un projecte d’identificació que integra l’Amateur amb

la base”. Són paraules del tècnic de la UE Castellfollit, Jordi Freixa. Aquesta és la

premissa de la majoria dels equips de la Quarta Catalana, on militaran els de la

Garrotxa, un dels 103 equips de la categoria —una part— que ja rodaran en competició

en les pròximes hores. L’entrenador s’estrenarà a la territorial al capdavant de l’equip

representatiu d’un municipi de menys de 1.000 habitants, concretament al Grup 27.

 



Un dels seus principals aliats serà el camp, de terra. “En queden pocs, i és un

condicionant que ens pot beneficiar quan rebem jugadors que no hi estan acostumats”,

admet Freixa, que dirigirà un vestidor format en el seu gruix per futbolistes aficionats

que sempre han vestit la samarreta del club. “Som humils, però una gran família”,

subratlla, abans d’una temporada amb els únics requisits de “gaudir i anar millorant”

que els groc-i-blaus iniciaran visitant dissabte la UE Sant Miquel Campmajor (17.00h).

Nou equips catalans a la Divisió d’Honor Juvenil

Per últim, l’altra competició que també aixecarà el teló aquest cap de setmana serà la

Divisió d’Honor Juvenil, la màxima categoria del futbol base estatal. Inclosos en el

Grup 3 juntament amb els representants de l’Aragó i les Illes Balears, un total de nou

equips catalans —FC Barcelona, Girona FC, RCD Espanyol, UE Cornellà, Gimnàstic

Manresa, Gimnàstic de Tarragona, Lleida Esportiu, CE Europa i CF Reus Deportiu—

participaran en la lliga d’on surten les principals promeses dels propers anys.



En una lliga comprimida de 30 jornades i amb quatre places de descens, tal com

assenyala l’entrenador d’un dels conjunts retornats aquesta temporada a la categoria,

el CE Europa, Gonzalo Riutort, esdevindrà cabdal “arrencar amb bon peu i intentar

sumar amb assiduïtat sigui quina sigui l’entitat del rival”. “Els petits detalls decidiran i el

factor competitiu serà determinant per poder assolir els objectius en cada cas”, apunta

l’entrenador artífex de l’ascens des de la Lliga Nacional Juvenil.

 

A nivell particular, els escapulats partiran “amb la permanència” en ment i poder

arribar, com remarca Riutort, “a la barrera dels 33 punts”. “Tractarem d’aplicar un

segell propi, donant continuïtat al treball del curs passat, que tant ens va donar, per

reproduir el que volem. Hem de ser complicats de batre i tenim clar que la salvació

passarà per fer-nos forts al Nou Sardenya”, relata el tècnic d’un bloc europeista que

començarà a calibrar forces en l’elit formativa diumenge a fora davant la UE Cornellà

(18.30h).

 


