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ESPORTS

Un gol de Martí al minut 93 manté l’EC Granollers prop de la salvació

Triomf agònic per somniar
CF Peralada

1

Montero, Diego, Litus, Pastor, Mate,
Isma, Arimany, Nierga, Robert (Joel,
min 80), Freixas (Chacón, min 73) i
Adrià.

EC Granollers

2

Matamala, Àngel, Bellavista, David
Garcia, Gerard Garcia, Gerard Enrich,
Edu Cosme, Uri Sala (Martí, min 75),
Miguel (Oriol Vila, min 86), Jandro
(Ernest, min 91) i Ivan Garcia.
ÀRBITRE: Daniel Galera. Va mostrar
targetes grogues als visitants David
Garcia, Ivan Garcia, Oriol Vila i
Miguel, i al local Nierga

EL DOMINI DÓNA FRUITS

GOLS: 1-0, Freixas, min 47; 1-1, Ivan
Garcia, min 83; 1-2, Martí, min 93.

Granollers
EL 9 NOU

L’EC Granollers va sumar
tres punts d’or, aquest dimecres al camp del Peralada.
Els de Dani Rizaldos van
aprofitar la jornada festiva
per jugar la segona part del
partit, que es va ajornar en el
seu dia a causa de la tramuntana. Tot i que els 45 minuts
van començar de la pitjor
forma possible –els empordanesos van marcar l’1-0 de
seguida–, els jugadors de
Dani Rizaldos van mantenir
ferms i van ser capaços de
capgirar el marcador advers
amb gols d’Ivan Garcia i de
Martí, aquest darrer al tercer
minut del temps afegit. Un
gol valuosíssim que fa pujar
l’EC Granollers a la tercera
posició per la cua amb 32

punts i a només un de la permanència.
Igual que en l’últim partit
de lliga, els vallesans no van
sortir endollats i el Peralada
ho va aprofitar per avançar-se al minut 47 amb un
gol fantasma molt polèmic,
obra de Freixas. El revés va
espavilar els homes de Rizaldos, que van fer 43 minuts
espectaculars, generant molt
de perill per les bandes i tancant el conjunt local al seu
propi camp. El Granollers es
va convertir en amo i senyor
del partit mentre el Peralada
intentava sortir al contraatac
i va tenir alguna ocasió clara
que la defensa vallesana va
frustrar.

El jugador granollerí Jandro, a la dreta, disputa una pilota amb un jugador del Perelada, en el partit de dimecres

El proper rival, un Mollet
que vol lligar la permanència
A l’EC Granollers li queden quatre partits
per evitar la pèrdua d’una categoria que li
ha costat cinc anys recuperar. El primer rival
serà el CF Mollet UE, aquest diumenge a les
12 del migdia al camp del carrer Girona. Els
molletans afronten el partit en una clau una
mica diferent que els granollerins. L’equip
que entrena Claudio Festa encara la recta
final de la competició instal·lat a la novena
posició de la taula, sense possibilitats reals
d’assolir l’ascens a Tercera Divisió però
encara amb el neguit d’assegurar la categoria

(queden 12 punts en joc i els molletans
són a sis del descens). Al seu davant, un
Granollers molt necessitat de sumar tres
punts. Una pressió afegida per als locals: no
poden comptar amb la derrota de cap rival
directe perquè tots s’enfronten a equips
implicats en el descens: el San Cristóbal juga
amb el Sant Cugat Esport (rival directe per
la permanència), el Sant Quirze del Vallès
s’enfronta al Lloret (que és a tres punts
del descens) i el Gramanet juga amb l’Avià
(també és a tres punts del descens).

El control del partit va
començar a traduir-se en
perill a l’àrea local al minut
69, en què l’àrbitre no va
assenyalar penal per mans
d’un defensa. El primer avís
seriós del Granollers el va
fer Miguel, que va estavellar
un llançament de falta a l’escaire. L’empat va arribar al
minut 83, arran d’una falta
servida des del lateral: la
pilota va quedar morta dins
l’àrea i Ivan Garcia va recollir-la i la va enviar al fons de
la xarxa.
Quedaven set minuts i el
Granollers es va abocar sobre
la porteria del Peralada. I
el premi a la insistència va
arribar a l’últim sospir: al
minut 93 David Garcia va fer
una gran centrada des del
carril esquerre que Martí va
rematar de forma magistral
amb el cap, sense que el porter local pogués fer res per
aturar la pilota. Tres punts
fonamentals, al sac.

La Penya
Barcelonista
de Sant Celoni
celebra 40 anys

El Mollet fitxa
Guillermo Ramos
per al tram final
de temporada

Sant Celoni

Mollet del Vallès

La Penya Barcelonista Sant
Celoni celebrarà aquest dissabte l’acte institucional per
celebrar els 40 anys. Serà un
brindis i un piscolabis amb
els socis i les autoritats de
la vila, a les 6 de la tarda a la
sala Bernat Martorell de Can
Ramis; s’hi espera l’assistència de representants del FC
Barcelona, tot i que a l’hora
de tancar aquesta edició,
els organitzadors encara no
tenien confirmació de qui
vindria. A la mateixa sala
s’exposaran els trofeus de lliga, Champions i Copa del Rei
(el Barça encara no ha comunicat de quins anys) perquè
tothom qui vulgui les vegi de
prop i s’hi faci fotos. Els actes
continuaran amb un torneig
de futbol el 8 i 9 de juny i a
finals de setembre hi haurà
un dinar de germanor.

Guillermo Ramos és la darrera incorporació del CF Mollet
UE. El jugador es va incorporar la setmana passada a la
dinàmica dels entrenaments
de Claudio Festa, provinent
del juvenil A del Cornellà de
Divisió d’Honor. Ramos, de
18 anys i de Barcelona, ja va
debutar diumenge contra el
San Cristóbal, essent titular
a l’interior esquerra tot i que
també pot jugar de lateral.
La nova incorporació reforça la banda esquerra amb
l’objectiu d’ajudar a l’equip
en el tram final a salvar la
categoria del grup 1 de la Primera Catalana. “Tinc molta
confiança en aquest equip. El
debut amb victòria ha estat
molt positiu i ara tenim a
tocar la salvació però encara
no està fet”, va destacar el
jugador després de debutar.

El prebenjamí A del CF Mollet UE,
campió de lliga
Mollet del Vallès

El prebenjamí A del CF Mollet UE no va tenir
contemplacions amb el Bellavista Milan i,
amb un triomf per 0-11, aquest dimecres s’ha
proclamat campió de lliga. El conjunt que
entrena Manolo Hidalgo és el màxim realitDivendres, 3 de maig de 2013

zador del grup (190 gols) i el menys golejat
(38), empatat amb el Caldes de Montbui. El
CF Mollet UE va començar a tastar el títol
després de guanyar el seu principal rival, el
Canovelles, fa dues setmanes. Amb aquest
títol, el club ja té al sac tres campionats de
lliga: a banda dels prebenjamins, han guanyat
l’Aleví E i els veterans.

