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L’àrbitre suspèn 

el Llerona-

Palautordera al 

minut 60

Llerona

EL 9 NOU

Una picabaralla entre 
jugadors del Llerona i el 
Palautordera al minut 60 va 
desembocar en la suspensió 
del matx. El partit, entre 
dos equips que lluiten per 
evitar el descens, va ser molt 
equilibrat i amb alternati-
ves. El Palautordera es va 
avançar amb un gol en la pri-
mera jugada del partit –als 
quinze segons–. El Llerona, 
més necessitat de punts, va 
capgirar el marcador però 
el Palautordera va restablir 
l’equilibri abans del descans. 
En la represa el Llerona va 
marcar dos gols al primer 
quart d’hora. Dos minuts 
després del 4-2 va arribar la 
suspensió del matx.

CE Llerona: Fran, Àlex, 
Jordi, Quim, Joan, Albert, 
Miki, Parra, Bosch, Joaquín i 
Rubén.

CF Palautordera: Amar-
gant, Saludes, Èric, Agustí, 
David, Raül Galo, Raül Casa-
do, Alba, Toha, Ricardo i 
Puchi

Àrbitre: Gerard Vidal.
Gols: 0-1, Toha, min 1; 1-1, 

Joaquín, min 9; 2-1, Quim, 
min 20; 2-2, Saludes, min 33; 
3-2, Joaquín, min 52; 4-2, Par-
ra, min 58.

El Sant Feliu 

venç al camp del 

Tona B per 0 a 2

Tona (Osona)

El Sant Feliu es manté en 
la lluita pel liderat del grup 
en vèncer al camp del Tona 
B per 0 gols a 2. L’equip 
codinenc va malbaratar un 
llançament de penal i no 
va decantar la balança cap 
al seu cantó fins a un quart 
d’hora del final gràcies a un 
gol de Josep Lluís Nortes. A 
cinc minuts del final Marc 
Balaguer va fer el 0-2 que 
sentenciava la victòria.

Dimecres, a les 9 del ves-
pre, el Sant Feliu jugarà con-
tra el Sant Vicenç de Torelló 
el partit que té pendent, 
corresponent a la jornada del 
cap de setmana passat. Una 
victòria situaria l’equip codi-
nenc com a líder en solitari.

Sant Feliu de Codines: 
Lozano, Mauricio, Pujol, 
Coca, Balaguer (Vilalta), 
Palau, Rodríguez (Marin), 
Capdevila, Fede, Gómez 
(Nortes) i Bellavista 
(Aaron).

Àrbitre: Franc Cuella. Tar-
getes pel Sant Feliu: Gómez.

Gols: 0-1, Nortes, min 72; 
0-2, Balaguer, min 85.

A L’ESPRINT

Caldes Montbui, 1          

UE Gurb, 0

Caldes de Montbui

El Caldes es va imposar per 
un gol a zero al Gurb en un 
partit força ensopit i que no 
es va decidir fins a 10 minuts 
del final gràcies al gol de 
Miquel Àngel Lozano. La vic-
tòria del Roda de Ter esvaeix 
qualsevol esperança calderi-
na de continuar lluitant per 
l’ascens.

CF la Torreta, 1          
Vic Riuprimer B, 2
La Roca del Vallès

En un partit intranscendent 
pel que fa a la classificació, la 
Torreta va perdre per 1 gol a 
2 contra el Vic-Riuprimer B i 
va perdre la vuitena posició a 
mans, precisament, del filial 
vigatà. Moreno va avançar la 
Torreta al marcador al minut 
19 però el Vic B va empatar 
just abans del descans i, al 
quart d’hora de la represa, va 
capgirar el marcador.

CE Sant Celoni, 3          
CF Montmeló UE, 0
Sant Celoni

El Sant Celoni va complir 
en vèncer per 3 gols a 0 el 
Montmeló però va perdre 
tota opció de lluitar per 
l’ascens després que el 
Vilanova del Vallès guanyés 
per 0 a 2 al camp del Llinars. 
Juan García va avançar els 
celonins a la primera meitat 
però el partit no es va decidir 
fins els últims cinc minuts en 
què Casacuberta i García van 
sentenciar.

CF Martorelles, 4          
EFB Ripollet, 6
Martorelles

El Martorelles, tot i estar 
matemàticament descendit 
des de fa jornades, va plantar 
cara al Ripollet, amb qui va 
acabar perdent per 4 gols a 6. 
El Martorelles va mantenir-
se dins del partit fins a 20 
minuts del final, en què el 
Ripollet va marcar tres gols 
molt seguits.

Bellavista Milan, 1          
Les Franqueses, 0
Les Franqueses del Vallès

Un gol de Rebollo va donar 
la victòria al Bellavista en el 
derbi local. Aquesta victòria 
situa el Bellavista a un sol 
punt –49– del CF les Fran-
queses, sisè amb 50.

Un. Sta. Perpètua, 4          
Atlètic del Vallès, 2
Sta. Perpètua M. (el V. Oc.)

L’Atlètic del Vallès va reacci-
onar a la segona part, quan ja 
perdia per 4 gols a 0, però ja 
era massa tard.
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Un jugador del Vilanova s’anticipa amb el cap a un jugador del Llinars mentre aquest l’agafa del braç

El Vilanova es manté a tres punts del líder, el Lliçà de Vall

Victòria còmoda del Vilanova 
davant un Llinars inofensiu

CE Llinars 0

Daza, Mancha, Coronado (Èrik), 
Espinosa (Alfonseda), Bassa (Núñez), 
Albó, Ceballos, Lobo (Tarragó), 
Masnou, Pajuelo i Abad (Castro).

CF Vilanova Vallès 2

Gil, Karim (Xavi López), Maldonado, 
Alonso, Navarro, Campuzano, 
Martínez, Colomo (Garcia), 
Fernàndez (Batalla), Valentín i Kirian.

ÀRBITRE: Martí Lázaro. No va ensenyar targetes.

GOLS: 0-1, Fernàndez, min 10; 0-2, Navarro, min 63.

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

El Vilanova va demostrat 
al camp del Llinars per què 
és un dels aspirants a l’as-
cens. Va dominar el partit 
de principi a fi i es va acabar 
imposant per 0 gols a 2 en 
un partit que podia haver 
acabat amb un marcador més 
ampli. Amb aquesta victòria 
els groc-i-negres continuen 
a tres punts del líder –Lliçà 
de Vall– a dues jornades del 
final i s’han assegurat, com 
a mínim, jugar la promoció 
d’ascens. El Llinars, en canvi, 
amb la derrota veu com els 
seus perseguidors se li apro-

pen i haurà de lluitar fins al 
final per salvar la categoria.

El Vilanova es va avançar 
al marcador gràcies a un gol 
d’Oriol Fernàndez, al minut 
10, que va resoldre una juga-
da embolicada dins l’àrea del 
Llinars. Amb aquest gol el 
domini del Vilanova encara 
va ser més evident, gràcies 

sobretot a la inoperància 
ofensiva del Llinars, que tan 
sols va disposar d’una ocasió 
clara de gol, a la segona part, 
amb un llançament des de 
fora l’àrea de Jordi Espino-
sa, que va sortir desviat. Al 
minut 63, a la sortida d’un 
córner, Pedro Navarro va 
sentenciar.

El Vilamajor, amb aquesta derrota, veu perillar la salvació

El Santa Eulàlia venç i 
s’enganxa a la permanència

CE Sta. Eulàlia Ronç. 3

Gilabert, Belmar, Salamó, Bonet, 
Molina, Carlos Adán (Rebollo), López 
(Cristian), Costa (Pol), Adrián, Arias 
(Reyes) i Bilal (Anglada).

CF Vilamajor 1

Garcia, Sapé, Pérez, Perales (Pomar), 
Albert, Piferrer, Andrés (Barrau), 
Marc (Soriano), Héctor (Martí), 
Sànchez i Sierra (Tierno).

ÀRBITRE: Alonso García. Targetes: 
Salamó, Costa, Adrián i Belmar del 
Santa Eulàlia i Marc, Tierno, Barrau, 
Sapé i Pomar del Vilamajor.

GOLS: 1-0, Andrés (pp), min 3; 2-0, 
Salamó, min 29; 3-0, Bilal, min 45; 3-
1, Perales, min 50.

Sta. Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

El Santa Eulàlia s’enganxa a 
la lliga després de vèncer per 
3 a 1 un Vilamajor que, amb 
aquesta derrota, encara no té 
assegurada la permanència. 
L’equip verd-i-blanc, consci-
ent del que s’hi jugava –era 
una de les últimes opcions 
per seguir lluitant per la 
salvació– va sortir disposat 
a encarrilar el partit i ho 
va aconseguir amb un gol 
al minut tres –autogol de 
Ferran Andrés.

El domini del Santa Eulàlia 
a la primera meitat va ser 
molt clar i va deixar gairebé 

sentenciat el partit abans del 
descans, amb dos gols més 
obra de Marc Salamó i de 
Bilal.

En la represa el Vilamajor, 
gràcies als canvis, va canviar 
la dinàmica del joc, va mar-
car el 3-1 mitjançant Javier 
Perales i va estar a punt de 
marcar el segon, però el por-
ter del Santa Eulàlia Xavier 
Gilabert va aturar un penal. 
Després d’això, el Santa Eulà-
lia va poder rematar però va 
fallar ocasions clares.

Dimecres el Santa Eulàlia 
jugarà a les 9 del vespre, a 
Montmeló, el partit que té 
pendent corresponent a la 
jornada passada.


