
Dilluns, 25 de març de 2013

El Vilamajor 

remunta un penal 

inicial i s’emporta 

els 3 punts (1-2)

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

El Vilamajor (12è) s’ha empor-
tat els tres punts del camp del 
Palautordera (13è) després de 
guanyar per la mínima en un 
partit espès, sobretot a la sego-
na part. Amb aquest resultat, 
el Vilamajor empata a 26 
punts amb el Palautordera, 
però es col·loca per davant per 
la mitjana de gols.

Els locals van sortir amb el 
control del partit i, al minut 
8 de la primera part, Ferran 
Redondo va fer pujar el 
marcador en transformar un 
penal. El Vilamajor va empatar 
el partit al minut 27 mitjan-
çant Perales, que també va fer 
el segon gol del Vilamajor, al 
minut 1 de la segona. Amb el 
resultat a favor, el Vilamajor 
va tancar-se a darrere.

Palautordera: Cortés, 
Saludas (Fornés), Garcia, 
Bosch, Galo, Casado, Touray 
(Quesada), Culell (Jiménez), 
Tohà (Venegas), Alba i 
Redondo.

Vilamajor: Miquel, Serdà, 
Sape, Pérez, Perales, Lahoz, 
Espinosa, Andrés (González), 
Sánchez (Barrau), Sierra i 
Piferrer (Espinosa).

Gols: 1-0, Redondo de 
penal, min. 8; 1-1, Perales, 
min. 27; 1-2,  Perales, min. 
47. 

El Sant Celoni es 
complica la vida 
i cau a la tercera 
posició (2-0) 

Llinars del Vallès

El Llinars (15è) va ser supe-
rior al Sant Celoni (3r), per 
2 gols a 0, que cau fins a la 
tercera posició del grup 9 i 
es complica l’ascens a Sego-
na Catalana. Rodríguez va 
avançar als locals abans del 
descans, min. 42. El Sant 
Celoni, sense sort de cara 
porteria, va perdre qualsevol 
opció amb el gol de penal 
de Ceballos a 4 minuts pel 
final, que sentenciava el 
partit. 

LLinars: Daza, Espinosa, 
Tarragó (Bassa), Mancha, 
Abad (Jiménez), Albo, 
Rodríguez, Lobo (Ceballos), 
Masnou, Castro i Corts. 

Sant Celoni: Montes, 
Albarrán (Deumal), Pou 
(Cos), Ramírez, Fernández 
(Cardoso), Siles (Oms), 
Pérez, Casacuberta, José 
Manuel García, Jubany 
(Mora) i Joan Garcia. 

Gols: 1-0, Rodríguez, min. 
42; 2-0, Ceballos de penal, 
min. 86. 

A L’ESPRINT

Atlètic Vallès, 5 
Vic, 2

Granollers

L’Atlètic Vallès (11è) no 
va donar cap opció al Vic 
Riuprimer (9è) i va guanyar 
amb un contundent 5 a 2. Els 
vallesans van anar sempre 
per davant en el marcador i 
van tenir el control de l’en-
frontament. El segon gol dels 
osonencs va ser de penal.

Santa Perpètua, 5 
Martorelles, 3
Sta. Perpètua (Vallès Occ.)

El Martorelles, cuer de la 
classificació, va donar la sor-
presa al camp del Santa Per-
pètua (2n) marxant al des-
cans amb un 0 a 2 favorable. 
A la segona part, la qualitat 
del Santa Perpètua va pesar 
sobre el cansament dels juga-
dors del Martorelles, i els 
locals van capgirar el resultat 
amb comoditat. 

Llerona, 1              

Bellavista Milan, 4          

Les Franqueses del Vallès

El Bellavista, setè a la clas-
sificació, es va imposar en 
el derbi de les Franqueses 
contra el Llerona (16è) per 
1 gol a 4. El Bellavista es va 
avançar al minut 32, però 
Bosc (min. 42) va retallar 
distàncies. Es va arribar al 
descans amb empat a 1 en el 
marcador i el partit obert. A 
la segona part, el Bellavista 
va estar encertat de cara a 
porteria i va fer 3 gols que 
li van donar la victòria. Els 
visitants van veure 7 targetes 
grogues, per una del Llerona. 

Lliçà de Vall, 1 
Ripollet, 1 
Lliçà de Vall

El Lliçà continua líder del 
grup 9 i agafa avantatge 
respecte al segon i el tercer 
classificats, tot i no aconse-
guir superar el Ripollet (6è). 
Els vallesans es van avan-
çar al minut 9 amb un gol 
d’Alcolea, però el Ripollet 
va fer l’empat quan faltaven 
15 minuts pel final del matx 
amb un penal. 

Vilanova, 1 

La Torreta, 0

Vilanova del Vallès

La Torreta (8è) va fallar 
un penal al minut 32 de la 
segona part amb empat a 
0 al marcador, que hauria 
suposat el 0-1. Pocs minuts 
després el Vilanova (4t) va 
fer el gol de la victòria a la 
sortida d’un córner. Els dos 
equips van fer un mal partit 
que va ser totalment descon-
trolat. 
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Una acció del partit d’aquest dissabte en què les Franqueses està atacant

El Montmeló va fallar un penal al temps afegit

Un gol de Parra a l’últim minut 
dóna la victòria a les Franqueses

Les Franqueses 1

Salmeron, Serrano (Lopera), 
Molpeceres, Visdomines, Parejo, 
Alcalá (Berrocal), Oliver, Parra, 
García (Lauzara), Lluís Font (Ferran 
Font) i González.

Montmeló 0

Boliart, Emilio Garcia (Barrero), 
Ansoumane (Moreno), Loinaz, 
Godoy, Faire, Fadiga, Sergio García, 
Carmona (Cuadrado), Hidalgo i 
Pacheco. 

ÀRBITRE: Miguel Ángel Alaves Barastegui. TG: Lluís Font, Lopera, Visdimones 
i González de les Franqueses, Ansoumane, pacheco, Carmona i Barrero del 
Montmeló. TV: per doble amonestació, Parra (min. 24 i 89) i Molpeceres (min. 
39 i 89).  

GOLS: 1-0, Parra, min. 89. 

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Partit molt igualat entre 
les Franqueses (5è classi-
ficat) i el Montmeló (10è), 
que va acabar amb victòria 
local amb un gol al darrer 
minut del temps reglamen-
tari de Parra, que va ser 
expulsat just després d’el 
gol per doble amonestació. 
El Montmeló, que també va 
jugar amb un home menys al 
temps de descompte, va tenir 
l’empat a les mans amb un 
penal al minut 93 del temps 
afegit –l’àrbitre va donar 5 
minuts– que va anar fora de 

la porteria. Una falta al late-
ral de l’àrea que va centrar el 
Montmeló va propiciar, per 
joc perillós a dins de l’àrea 
petita, que l’àrbitre xiulés la 
pena màxima, tot i que no va 

ser clar. 
Els dos equips van come-

tre diverses errades i van 
estar espessos, tot i que el 
Montmeló va sortir força 
motivat. 

L’afició del Sant Feliu considera que eren símbols nazis

Polèmics gestos d’un jugador d’un 
jugador del Caldes en ser expulsat

als fets i ha assegurat que 
“eren tonteries del jugador” 
i no tenien cap tipus de 
simbologia i que han estat 
motivats pels insults de la 
graderia local. “No tolerarem 
que ningú, i encara menys 
portant el nom de Caldes a 

la samarreta, demostri tanta 
obscenitat” ha expressat a 
Twitter Jordi Solé, alcalde de 
Caldes. 

Pel que fa a la part esporti-
va, el partit va ser molt fluix 
i va acabar amb un empat a 1 
gol just. 

Sant Feliu 1

Lozano, Del Rio, Rubén Rodríguez 
(Marin), Rafael Pujol, Francesc 
Pujol, Coca, Balaguer (Vilalta), Palau 
(Martínez), Cristian Rodríguez, 
Kaidy (Vivet) i Bellavista.

Caldes de Montbui 1

Rosell, Áviles (Hernández), Duque, 
Luque (García), Martí, Martín 
(Jiménez), Martínez, Lozano, 
Quiñones (Vázquez), Moreno 
(Gutiérrez) i Castellvell.

ÀRBITRE: Oriol Escuder Gómez. TG: Balahier, Francesc Pujol, José Luis Amaya, 
Bellavista, Rafael Pujol, Rubén Rodríguez i Casado del Sant Feliu i Castellvell, 
Martí, Duque, Martín i Jiménez del Caldes. TV: García, del Caldes, per doble 
amonestació (min. 87 i 90).     

GOLS: 1-0, Redondo de penal, min. 8; 1-1, Perales, min. 27; 1-2,  Perales, min. 47.

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Polèmica expulsió de Francis-
co García, jugador del Caldes, 
davant el Sant Feliu. Garcia 
va sortir al terreny de joc al 
minut 85 i només 4 minuts 
més tard va ser expulsat. 
L’àrbitre li va ensenyar una 
targeta groga per una falta i, 
posteriorment, li va ensenyar 
la segona per protestar. El 
jugador es va dirigir a l’afició 
del Sant Feliu fent símbols 
amb les mans. 

Segons Miquel Palau, pre-
sident del Sant Feliu, García 
va fer símbols nazis. El pre-
sident del Caldes, Manel 
Garcia, ha tret importància 
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