
Dilluns, 11 de març de 2013

El Sant Feliu 

es manté fort 

a casa i suma 

tres punts (3-1)

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

El Sant Feliu ha aconseguit 
anular durant la primera 
meitat del joc el Sant Quirze 
(15è), que pràcticament no 
ha pogut passar de mig camp. 
Al minut 29, Rodríguez ha 
obert el marcador pel Sant 
Feliu i només 6 minuts més 
tard Marín ha ampliat l’avan-
tatge (2-0). A la represa, el 
Sant Feliu ha sortit adormit 
i el Sant Quirze, mitjançant 
Solduga, ha retallat distànci-
es amb el 2 a 1 al marcador. 
Els locals han continuat 
dominant el partit, tot i que 
el Sant Quirze ha disposat 
d’oportunitats. Al minut 72 
Martínez ha sentenciat amb 
el tercer gol. Amb aquesta 
victòria, el Sant Feliu segueix 
líder i agafa un avantatge de 
dos punts sobre el segon, el 
Roda de Ter, que ha empatat 
aquesta jornada.
    Sant Feliu: Lozano, Del 
Rio, Rubén Rodríguez 
(Martínez), Rafael Pujol 
(Leva), Francesc Pujol 
(Bala), Marín, Coca, Cristian 
Rodríguez, Capdevila (Bella-
vista), Kaidy i Gómez.  

Sant Quirze: Campas, 
Lendínez, Marcos, Soldu-
ga, Mateos, Polo, Marce, 
Sanz, Mas, Casas i García 
(Cutrichs). 

Àrbitre: Daniel Chueco 
Luque. TG: Rodríguez del 
Sant Feliu i Mateos, Marce, 
Casas, Curtichs i Marcos. 

Gols: 1-0, Rodríguez, min. 
29; 2-0, Marín, min. 35; 
2-1, Solduga, min. 49; 3-1, 
Martínez, min. 72. 

El Caldes es tanca al 
darrere per aguantar 
el resultat (0-1) 
 

Tona (Osona)

Un únic gol al minut 32 de 
partit va donar la victòria al 
Caldes (6è), que suposa la 
desena victòria consecutiva. 
El Caldes va jugar còmode a 
la primera part, però va des-
aprofitar algunes ocasions 
per marxar del marcador. 
A la represa, els vallesans, 
que tenien quatre baixes 
importants, van acusar el 
cansament i es van tancar al 
darrere a defensar el resultat 
davant el Tona (desè).

Caldes: Carrillo, Dique, 
Luque, Martí (Escobar), 
Rosell, Martín (Pulido), 
Martínez, Gutiérrez, Quiño-
nes, Moreno (Villar) i 
Castellvell. 

Gols: 0-1, Martí, min. 32. 

A L’ESPRINT

Palautordera, 4          

EFB Ripollet, 3

Santa M. de Palautordera

El Palautordera (11è) torna 
a guanyar després de quatre 
jornades i de capgirar un mar-
cador advers de 1-3 davant 
el Ripollet (5è), que va jugar 
amb 10 des del minut 4 per 
l’expulsió per vermella direc-
ta de Manuel Martín.

Atlètic Vallès, 2          
Montmeló, 1

Granollers

Un Montmeló (10è) amb 
moltes baixes i amb un joc 
molt pobre, no va tenir cap 
opció per sumar punts al 
camp de l’Atlètic del Vallès 
(14è), que va guanyar justa-
ment per 2 gols a 1.

Vilanova Vallès, 4          
Vilamajor, 2
Vilanova del Vallès

El Vilanova (4t) va agafar les 
regnes del partit amb un gol 
al minut 14 de la primera i 
sempre va anar per davant al 
marcador. El Vilamajor (15è) 
va tenir opcions d’empatar 
amb el resultat de 3 a 2. No 
va ser fins a l’últim minut 
quan el Vilanova va fer el 4 a 
2 definitiu. 

Un. S. Perpètua, 3          
Sta. Eulàlia, 0

S. Perpétua de la M. (V.Occ)

El Santa Eulàlia (16è) va 
aguantar defensivament 
bé el Santa Perpètua (3r) 
durant la primera part de 
l’enfrontament. Un gol de 
Riupérez abans del descans 
va donar comoditat i con-
fiança als locals, que van 
dominar clarament durant la 
segona part. 

Llerona, 0          

Sant Celoni, 0

Les Franqueses del Vallès

El Sant Celoni (1r) no va 
poder passar de l’empat 
amb el Llerona (13è), que 
va oferir un joc molt brut 
per poder aturar els atacs 
celonins i segueix empatat a 
la classificació amb el Lliçà. 
El partit va ser molt igualat 
i l’àrbitre va ensenyar fins a 
18 targetes grogues. 

Bellavista M., 3          
Martorelles, 1
Les Franqueses del Vallès

El Bellavista (8è) va domi-
nar, però l’expulsió al minut 
76 de Díaz va permetre al 
Martorelles (17è) retallar 
distàncies (2-1). Els visitants 
van buscar l’empat, però 
només 5 minuts més tard el 
Bellavista va sentenciar amb 
el 3 a 1.
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Jugadors de la Torreta fan pinya en la celebració d’un dels quatre gols que van fer al camp del Llinars

La Torreta domina des de l’inici del partit

Un Llinars amb poc aire és superat 
per la bona tàctica de la Torreta

Llinars 2

Daza, Bassa, Mancha, Coronado 
(Hernádez), López (Leonel), Pajuelo, 
Jiménez, Albo, Rodríguez (Tarragó), 
Castro (Abad) i Corts.

La Torreta 4

Coll, Javier Ortiz, Osuna, Álex Ortiz, 
Granados (Mateo), Ribas (Sánchez), 
Cuenca (Peláez), Moreno, Blasco, 
Garcia i Flores (Camenforte).

ÀRBITRE: Khalid Dahbi Berradi. TG: Pajuelo, Cornado, Albo i Mancha del 
Llinars i Javier Ortíz, Granados, Moreno i Ribas. 

GOLS: 0-1, Osuna, min. 11; 0-2, Flores, min. 24; 1-2, Jiménez de penal, min. 48; 
1-3, Moreno, min. 57; 1-4, Blasco, min. 82; 2-4, Pajuelo, min. 89. 

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

L’entrenador Diego Garcia va 
plantejar molt bé la tàctica 
per part de la Torreta, que 
s’ha emportat els 3 punts del 
camp del Llinars del Vallès 
en un partit còmode i sense 
dificultats.

Els visitants van jugar al 
toc de la pilota, ben ordenats 
al camp i generant opcions. 
La Torreta es van avançar 
amb un gol d’Osuna al minut 
11 de partit. Un Llinars força 
dèbil i amb poques idees, 
va encaixar el segon gol al 
minut 24. Sergio Flores, el 
quart golejador del grup amb 

13 gols, va fer pujar el 0-2 al 
marcador, que va deixar els 
locals sense pràcticament 
opcions per sumar algun 
punt. 

A l’inici de la segona, el 
Llinars va poder escurçar 
distàncies amb una diana de 
Cristobal Jiménez. La Torre-

ta, però, no va acusar el gol i 
va continuar dominant. Deu 
minuts després, va tornar a 
ampliar distàncies (1-3). El 
quart gol dels visitants va 
arribar al minut 82 i faltant 
un minut pel compliment 
dels 90 minuts, el Llinars va 
fer el 2-4 definitiu.  

El Lliçà va obrir el marcador amb un penal per mans dins de l’àrea

Les Franqueses, amb 
opcions fins a l’últim instant

Lliçà d’Avall 2

Gallardo, Carrillo (Aguilera), Bonet, 
López, Beltran, Torres, Alcolea, 
Graus, Rangel (Páez), Olivé (Arango) 
i Rosua (Díaz).

Les Franqueses CF 1

Salmeron, VIsdomines, Molpeceres, 
Sabariego, Parejo (Lopera), Alcalá, 
Oliver (Font), Parra (García), 
Cizuete, Serrano i González (Font).

ÀRBITRES: David Flores Gibert. 
TG: Rosua, Torres, Bonet, Carrillo i 
Arango del Lliçà i Sabariego, Oliver, 
Molpeceres, Visdomines, Alcalá i 
Manuel Parralo (cos tècnic). 

GOLS: 1-0, Olivé, min. 56; 2-0, Rangel, 
min. 62; 2-1, Molpeceres, min. 60

Lliçà d’Avall

EL 9 NOU

El Lliçà d’Avall ha aconseguit 
atrapar el primer classificat 
del grup 9 de Tercera Cata-
lana, el Sant Celoni, després 
de sumar tres punts en un 
partit molt igualat davant les 
Franqueses. 

Al minut 90 les Franqueses 
va aconseguir fer el 2-1. Això 
li va permetre tenir opci-
ons d’aconseguir un empat 
perquè l’àrbitre va decidir 
afegir fins a set minuts. Els 
visitants van disposar de 
dues faltes penjades a l’àrea, 
que van fer posar la por al 
cos al Lliçà. Durant la pri-

mera part, el Lliçà va tenir 
més opcions, tot i que les 
Franqueses també va tenir 
oportunitats per avançar-se. 
A la represa, el Lliçà va sor-
tir amb més intensitat. Un 
penal a favor del Lliçà per 
unes mans clares a dins de 
l’àrea va permetre als locals 
avançar-se al marcador. Poc 
després va arribar el 2-0 i les 
Franqueses es va abocar a 
l’atac per intentar treure un 
bon resultat, jugant amb una 
defensa de tres. 

Aquest ha estat el primer 
partit després de tres jorna-
des, que el Lliçà no ha jugat 
amb inferioritat per l’expulsió 
d’alguns dels seus jugadors. 
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