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El FC Alcarràs i el CE Bescanó ultimen els darrers detalls per començar de la millor

forma possible la seva tercera temporada a la categoria.

Comença  el  compte  enrere  per  la  temporada  2021-2022  a  Primera  Catalana,  que

començarà el cap de setmana del 2 i  3 d’octubre. El FC Alcarràs,  de Lleida, i  el  CE

Bescanó, de Girona, preparen els últims detalls de la que serà la seva tercera campanya

a la categoria.  Els dos equips afronten el nou curs amb la il·lusió intacta i  energies

renovades per intentar assolir els seus objectius.



El president del CE Bescanó, Dani Genoher, assegura que “al contrari del que puguin

pensar la majoria de jugadors i entrenadors del club, la nostra junta directiva prioritza

que  els  futbolistes  gaudeixin  i  s’ho  passin  bé  per  sobre  els  resultats.  És  el  pilar

fonamental del nostre projecte”.



En  aquest  sentit,  l’entrenador  del  primer  equip  del  CE  Bescanó,  Bruno  Milanesio,

subratlla que “som un dels equips menys golejat de la categoria de les últimes quatre

temporades.  Volem  continuar  en  aquesta  mateixa  línia,  proposant  un  joc  vistós  i

complicat de vèncer”.



Per la seva banda, el màxim mandatari del FC Alcarràs, Joan Miret, apunta que “crec

que farem un bon paper i serem un dels equips revelacions de la temporada, malgrat

que sabem que els nostres rivals s’han reforçat aquest estiu”.



Al seu torn, l’entrenador del primer equip del FC Alcarràs, Jordi López, manifesta que

“afrontem la temporada amb un grup nou, jove i amb moltes ganes de competir. El

nostre objectiu d’enguany és assolir la permanència, igual que la temporada passada”.







La resta de categories que inicien temporada aquest proper cap de setmana, 2 i  3

d'octubre, son la Primera, Segona i Tercera Catalana (Grups de 14-16), Primera del futbol

base masculí i femení, i totes les categories territorials de Girona.
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https://www.youtube.com/watch?v=KoUHc6OKsno

