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GRISELDA ESCRIGAS

PRIMERA CATALANA. 30a jornada

Un jugador del CF Mollet ue agafa per la samarreta el jugador de l’Esport Club Granollers Gerard Enrich en una acció a prop de l’àrea granollerina
EC Granollers

3

Matamala, Pinadella (Rai, min 60), G.
Garcia, Àngel, D. Garcia, Gerard Enrich
(Merlatti, min 85), Edu Cosme, Uri Sala
(Marcel, min 66), Martí (Sierra, min 46),
Jandro (Oriol Vila, min 46) i I. Garcia.

CF Mollet UE

2

Asier, Quim, Gómez, Gil, Díaz, Novo
(Mur, min 79), Yustos (Borja, min
66), Carricondo (Juan Carlos, min 8),
Baby, Molina (Édgar, min 74) i Ramos
(Rubén, min 66).
ÀRBITRE: Enric Ponsatí, assistit a
les bandes per Ivan Artacho i Marc
Balastegui, bé. Targetes: Pinadella,
Gerard Enrich, Marcel i Edu Cosme
del Granollers i Ramos, Quim, Baby,
Àlex Gil i Molina del Mollet.
GOLS: 0-1, Novo, min 25; 0-2, Juan
Carlos, min 30; 1-2, I. Garcia, min 72; 2-2,
G. Garcia, min 76; 3-2, Oriol Vila, min 89.

L’Esport Club
remunta i
s’endú el derbi
L’equip de Dani Rizaldos suma sis punts
en quatre dies i s’apropa a la salvació
Granollers
EL 9 NOU

Segona remuntada consecutiva de l’Esport Club, que ha
sumat sis punts en quatre
dies i ha passat del penúltim

lloc a estar fora de la zona
de descens directe. L’equip
de Dani Rizaldos, igual
que dimecres a Peralada,
va haver de remuntar un
resultat advers per acabar
imposant-se al Mollet en

un derbi en què els granollerins lluitaven per sortir
de la zona de descens i els
molletans per assegurar la
permanència. L’equip de
Claudio David Festa es va
avançar a la primera meitat
amb dos gols que situaven un
0-2 en arribar al descans. Els
granollerins, però, van afinar
la punteria en la represa i
van aconseguir capgirar el
marcador.
L’equip de Dani Rizaldos
va ser el clar dominador del
matx però en canvi va marxar
als vestidors amb un clar
marcador advers en arribar
al descans que els posava les
coses molt difícils. Va sortir
concentrat i amb les idees
molt clares i, fruit d’aquest
domini, van arribar les

ocasions de gol; durant els
primers 20 minuts del matx
Martí, Edu Cosme i Uri Sala
van disposar de clares ocasions de gol que no van saber
materialitzar. Quan més a
prop semblava el gol granollerí va arribar la primera
galleda d’aigua freda; Novo
va marcar el 0-1 en aprofitar
una pilota morta dins l’àrea
granollerina. Cinc minuts
més tard, Juan Carlos rematava al fons de la xarxa, des
del segon pal, una centrada
de falta lateral.
Sense haver fet gran cosa
el Mollet es trobava amb un
0-2 a favor que els deixava
molt ben encarat el derbi.
Martí va poder escurçar
distàncies al minut 37, però
el seu xut va sortir massa
creuat i d’aquí fins al descans, poc més. Rizaldos va
fer canvis en tornar dels vestidors. Oriol Vila i el juvenil
Joan Sierra –debut al primer
equip– van entrar al camp
per intentar capgirar la dinàmica, si més no al marcador.
El joc va seguir dominat pels
granollerins i, de mica en
mica, van arribar noves ocasions; Sierra va rematar de
cap un córner però va estavellar la pilota al travesser.
Els minuts anaven passant
i l’objectiu es complicava,
però al minut 72 Ivan Garcia
va encertar a marcar l’1 a 2.
Quatre minuts més tard Rai
va llançar una falta, la pilota
es va estavellar de nou al travesser, però Gerard Garcia,
molt atent, va arreplegar
el refús i va fer l’empat. Al
minut 89, un espectacular
xut d’Oriol Vila des de 25
metres va entrar per l’escaire
i es consumava la remuntada.

NATACIÓ

Miquel Luque fa la
mínima per anar al
Mundial de Montreal
Parets del Vallès

La PB Sant Celoni celebra el 40è aniversari amb les
copes del Barça
Sant Celoni

La PB Sant Celoni ha celebrat aquest dissabte els 40 anys de
l’entitat amb un acte institucional que ha comptat amb la presència de l’exjugador del Barça, Paco Clos, que va fer regalar

una samarreta històrica al club –veure foto–, Josep Castellà,
directiu del futbol formatiu, l’alcalde Joan Castaño, la regidora d’esports, Magalí Miracle i Andreu Arenas, fundador
de la Penya. Dissabte, a la sala Bernat Martorell hi van haver
exposades les copes de Lliga, del Rei i Champions del Barça i
es van generar cues durant tot el dia de gent que es va voler
fotografiar amb les copes.

Dilluns, 6 de maig de 2013

El nedador paralímpic de
Parets del Vallès Miquel
Luque tornarà a participar
en un campionat mundial
després d’aconseguir la
mínima per estar al Mundial d’aquest any, que tindrà
lloc al complexe aquàtic de
Montreal (Canadà), de l’11 al
17 d’agost d’enguany. Luque
ha aconseguit una marca
de 51:36 al Campionat de
Catalunya de Natació disputat aquest cap de setmana a
Sabadell i supera així la mínima per participar al mundial
i que és de 51:08. El nedador
paretà es manté així com
un dels nedadors paralímpics més exitosos de l’estat.
Luque també formant part
de la delegació espanyola, en
l’Open de Berlín, a finals del
mes de maig.

