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El Sant Celoni  

supera un 

Bellavista molt 

defensiu (3-1)

Sant Celoni

EL 9 NOU

Al Sant Celoni li va costar 
entrar al partit davant d’un 
Bellavista que es va tancar 
al darrere. Durant la prime-
ra meitat, els celonins van 
tenir poca profunditat i no 
van poder superar les líni-
es endarrerides dels de les 
Franqueses. A la segona part, 
un gol a pilota parada de José 
Manuel Infante va encarrilar 
el partit pel Sant Celoni, tot i 
que el Bellavista va empatar 
amb una contra aïllada. Quan 
semblava que el partit acaba-
ria amb empat, el Sant Celoni 
es va avançar amb una falta. 
En un intent de buscar l’em-
pat dels visitants, Mario va 
resoldre un contraatac que 
va suposar el 3-1 definitiu. 

Sant Celoni: Montesde, 
Cos, Albarrán, Ramírez, Siles 
(Isaach), Casa, Garcia, Péres, 
José Manuel García, Cardoso 
(Jubany) i Mora (Fernán-
dez). 

Bellavista: Serrano, León, 
Días, Elhadji, Rodríguez 
(Diallo), Carrasco (Duran), 
González, garcía, Naya, Díaz 
(Jabbi) i Solà. 

Àrbitre: Jamal Kossiri. 
TG: Ramíres i Cos del Sant 
Celoni i León i Díaz del 
Bellavista. TV: Del Sant 
Celoni, Casacuberta per 
doble amonestació (min. 43 
i 65) i Naya, del Bellavista, 
també per doble amonestació 
(min. 50 i 60). 

Gols: 1-0, José Manuel 
García, min. 55; 1-1, Gon-
zález, min. 64; 2-1, Ramírez, 
min. 85; 3-1, Pérez, min. 89. 

El Sant Feliu 

no passa de 

l’empat al camp 

del Torelló

Torelló (Osona)

El Sant Feliu no va poder 
passar de l’empat al camp del 
Torelló. A la primera part, 
un Sant Feliu ben posicionat 
va intentar sortir a la contra, 
sense poder resoldre bé. Els 
locals, per la seva banda, van 
intentar generar perill, però 
tampoc van tenir èxit. A la 
represa, els dos equips es 
van bolcar a l’atac però sense 
poder fer cap gol, en part per 
la bona actuació dels porters. 

Sant Feliu: Lozano, Del 
Rio, Rodríguez, Pujol, Marín 
(Pujol), Coca, Balaguer, 
Martínez (Rodríguez), 
Capdevila, Gómez (Kaidy) i 
Bellavista. 

A L’ESPRINT

EFB Ripollet, 3         
Atlètic Vallès, 2
Ripollet (Vallès Occidental)

L’Atlètic Vallès es va avançar 
al minut 1. Al Ripollet li va 
costar entrar en el partit, 
però amb el gol de Pérez al 
minut 30 va capgirar la dinà-
mica i es va imposar. 

Montmeló, 1          
Vilanova, 4
Montmeló

La bona plantilla del Vilanova 
no va donar pràcticament 
opcions al Montmeló, que, a 
més, li va mancar actitud. Els 
visitants van dominar i es van 
endur els tres punts merescu-
dament. 

Vilamajor, 3          
Ponent, 0
Vilamajor

El Ponent s’ha retirat de la 
competició. Tots els partits 
que resten per acabar la 
lliga, segons la normativa 
de la Federació, tindran un 
resultat de 3 a 0, com ha pas-
sat aquesta setmana amb el 
Vilamajor. 

Vic Riuprimer B, 2          
Llinars, 2
Vic (Osona)

El Llinars va capgirar un 
marcador advers i va fer l’1-
2, però el Vic va empatar a 4 
minuts del final. 

La Torreta, 4         
Un. S. Perpètua, 4
La Roca del Vallès

Màxima igualtat entre la 
Torreta i el Santa Perpètua. 
Cap dels dos equips va poder 
agafar avantatge de més d’un 
gol. La Torreta va fer el 4 a 4 
a falta de 2 minuts pel final 
del temps reglamentari. 

Les Franqueses, 3          
Palautordera, 2
Les Franqueses

Les Franqueses va agafar 
avantatge al marcador amb 3 
gols a 0. A 15 minuts pel final, 
el Palautordera va fer el 3 a 2. 
Va disposar d’ocasions, però 
no va poder empatar.

Martorelles, 1          
Lliçà de Vall, 3
Martorelles

El Lliçà s’emporta els tres 
punts, tot i que al minut 37 
es va quedar amb un home 
menys per l’expulsió de 
Suárez. El Lliçà va passar per 
sobre del Martorelles durant 
la primera part. A la segona, 
el Martorelles va disposar 
d’alguna ocasió amb l’1 a 2, 
però un contraatac de Maño-
sa al 85 va sentenciar. 
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Una acció del partit en què un jugador del Llerona intenta endur-se la pilota davant d’un jugador rival 

El Santa Eulàlia és a un punt de sortir del descens

El Santa Eulàlia guanya el Llerona 
a casa per la mínima

Santa Eulàlia 2

Belmar, Bonet, Molina, Reyes 
(Rebollo), Gilabert, Morales 
(Carlos González), Adrián González 
(Silvestre), Arias, Cladellas (López), 
Anglada i Bassou (Castillo).

Llerona 1

Ruíz, López, Jordi Garcia, Colomé 
(Adrián García), Aguilera, Parra, 
López (Casanovas), Villar, Masferrer, 
Bosch i Pujadas (Boné).

ÀRBITRE: Francisco Domínguez Vicioso. TG: Adrián González, Belmar, Reyes, 
Rosua, Carlos González, Bonet i Molina del Santa Eulàlia. Parra, Jordi Garcia, 
Colomé, Adrián García i Villar del Llerona. TV: López (min. 84) i Rebollo (min. 
89) del Santa Eulàlia. 

GOLS: 1-0, Cladellas, min. 56; 2-0, Roberto López, min. 83; 2-1, Cristian López, 
min. 89.

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

Els tres punts sumats pel 
Santa Eulàlia aquest dissabte 
davant el Llerona permeten 
que l’equip de Raúl Rosua es 
posi a només un punt del Lle-
rona, que marca la permanèn-
cia del grup amb 21 punts. 

El partit va ser força igua-
lat, tot i que el Santa Eulàlia 
va controlar el ritme del joc 
amb una possessió de la pilo-
ta molt alta. El Llerona, igual 
que els darrers partits, no va 
resoldre bé les seves opor-
tunitats. Aquesta setmana, a 
més, Xavi Gilabert del Santa 
Eulàlia va tenir una molt 

bona actuació. 
Pol Cladellas va avançar els 

locals amb un gol al minut 
52. Al 38 de la segona, Rober-
to López va deixar pràctica-

ment la victòria assegurada. 
Faltant un minut pel final, 
Cristian López va fer el 2-
1 pel Llerona, però sense 
temps per poder empatar. 

L’equip de Riba, guanya amb comoditat el Sant Vicenç de Torelló

El Caldes encadena la 

novena victòria consecutiva

Caldes de Montbui 4

Rosell, Áviles, Duque, Luque, Martí 
(Escobar), García (Gutiérrez), Martín 
(Carreras), Martínez, Lozano (Villar), 
Quiñones i Castellvell.

Sant Vicenç de Torelló 1

Maouhoub, Bornoat, Cunill, Darnés, 
Miquel (Drozdowski), Faja, Rubio 
(Sánchez), Caralt, Bautista, Farrés i 
Panavera.

ÀRBITRES: Marc González Martínez. 
TG: Martí, Castellvell i Villar (Caldes).  

GOLS: 1-0, Lozano, min. 19; 2-0, 
Lozano, min. 32; 3-0, Castellvell, min. 
37; 3-1, Boronat, min. 63; 4-1, Duque, 
min. 83.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Partit tranquil i molt com-
plert per part del primer 
equip del Caldes, que ha 
guanyat amb comoditat per 
4 gols a 1 el Sant Vicenç de 
Torelló, rival directe a la clas-
sificació. De fet, amb aquest 
resultat, el Caldes avança 
els d’Osona a la classificació 
i ara és 7è amb 35 punts, 2 
més que el Sant Vicenç (8è), 
al grup 5 de la Tercera Cata-
lana. 

Miguel Ángel Lozano va 
obrir el marcador pels locals 
al minut 19. Al 32, el mateix 

Lozano va fer el 2-0. Només 5 
minuts més tard, Castellvell 
va sentenciar l’enfrontament 
amb el 3r gol del Caldes. El 
Sant Vicenç va ocasionar poc 
perill i només va disposar 
de l’ocasió en què Boronat 
va marcar el gol (min. 63) i 
d’una altra ocasió aïllada. En 
cap moment van ser capaços 
de complicar el partit als 
locals. 

Amb aquesta victòria, els 
homes entrenats per José 
Riba sumen fins a 9 victòries 
consecutives a la lliga. La 
propera setmana, el Caldes 
buscarà la desena victòria al 
camp del Tona.


