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El Lliçà posa 

la directa 

cap a Segona 

Catalana (0-3)

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Partit còmode del Lliçà de 
Vall (1r) davant un dèbil 
Llinars (15è) que no va 
poder frenar el seu rival. Els 
visitants van dominar des 
del principi, tot i que van 
fer una primera part poc 
brillant, sense gaire ritme. 
Graus va obrir el marcador 
del Lliçà amb un gol de fora 
l’àrea al minut 10. A la sego-
na part, el Lliçà va fer retocs 
en el camp que li van perme-
tre oferir un millor joc i fer 
dos gols més –Rangel per la 
banda al minut 56 i Arango 
al 67– que van acabar de 
rematar el partit (0-3). El 
Llinars és el primer equip a 
la zona de descens.

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

Lliçà de Vall: Gallardo 
(Samon), Carrillo (Toro), 
Bonet, Suárez (Exposito), 
López, Graus, Arango, Ran-
gel, Olivé (Páez), Rosua 
(Díaz) i Torres. 

Àrbitre: Ivan Magdaleno. 
TG: Carrillo del Lliçà. 

Gols: 0-1, Graus, min. 10; 0-
2, Rangel, min. 56; 0-3, Aran-
go, min. 67. 

El Santa Eulàlia no 
aguanta contra el 
Santa Perpètua i perd 
a l’últim minut (1-2)
Santa Eulàlia de Ronçana

Primera part igualada entre 
el Santa Eulàlia (16è) i el 
Santa Perpètua (4t) que va 
acabar amb empat a 1 al mar-
cador. Bassou va avançar els 
locals al minut 8 de partit i 
López va empatar al 27. A la 
segona part, el Santa Perpè-
tua va ser capaç d’imposar 
el seu ritme i va ser superior 
als homes entrenats per Raúl 
Rosua, que va ser expulsat 
al minut 29 de la primera 
amb una targeta vermella. 
Malgrat la superioritat, no va 
ser fins a l’últim minut quan 
el Santa Perpètua va poder 
assegurar-se els tres punts 
(1-2). El gol va arribar quan 
el Santa Eulàlia buscava el 
desempat.   

Santa Eulàlia: Salamo, 
Bonet, Molina, Carlos Gon-
zàlez (Morales), Reyes, 
López, Costa (Belmar), 
Gilabert, Arias (Adrián 
González), Anglada i Bassou 
(Cladellas). 

Gols: 1-0, Bassou, min. 8: 1-
1, min. 27; 1-2, min. 89. 

A L’ESPRINT

Llerona, 0          

Vilanova del V., 2
Les Franqueses del Vallès

El partit entre el Llerona 
(14è) i el Vilanova (2n) va 
acabar amb 9 jugadors per 
cada equip. El Vilanova va 
avançar-se a l’inici de la sego-
na part amb un gol de penal, 
que va suposar l’expulsió de 
Garcia. El Vilanova va fer el 
gol de la victòria al minut 78. 

Bellavista Milan, 0          
Atlètic Vallès, 4

Les Franqueses del Vallès

Partit còmode per l’Atlètic 
Vallès (11è) que va passar 
clarament per sobre del 
Bellavista (7è). L’Atlètic es 
va imposar per un clar 0 a 
4 gràcies a una segona part 
molt efectiva en la qual van 
marcar 3 dels 4 gols. 

Martorelles, 1          

Palautordera, 2

Martorelles

Victòria molt important 
del Palautordera (1-2), que 
escala dues posicions i ara 
és 12è. El Martorelles, ja 
matemàticament equip de 
Quarta Catalana, va encaixar 
el primer gol al minut 63 i el 
segon a 6 minuts pel final. 
El gol del Martorelles va ser 
testimonial al darrer minut.       

Sant Celoni, 2          
Les Franqueses, 1
Sant Celoni

El Sant Celoni (3r) segueix 
lluitant amb el Vilanova per 
aconseguir la segona plaça 
i poder disputar les fases 
d’ascens a Segona Catalana. 
Les Franqueses (6è) va tenir 
més opcions però no va ser 
capaç de transformar-les, tot 
i jugar amb un home més 
els últims 30 minuts. Pérez 
va fer el gol de la victòria al 
minut 87. 

La Torreta, 2          
Montmeló, 2

La Roca del Vallès

Empat a 2 entre la Torreta 
(8è) i el Montmeló (9è) que 
els deixa a la mateixa posició 
a la taula. El Montmeló va 
acusar el fet de jugar amb un 
jugador menys l’últim quart 
d’hora i va encaixar el gol 
de l’empat quan faltava un 
minut pel final del partit. 

Vic-Riuprimer, 1          
Vilamajor, 0
Vic (Osona)

El Vic (10è) va ser superior 
al Vilamajor (13è) des de 
l’inici, tot i que no va trobar 
la porteria rival fins al minut 
51. El Vilamajor, que és un 
punt per sobre del descens, 
només va generar perill a 
pilota parada.  

Una jugada del partit d’aquest diumenge a la tarda entre el Santperenca i el Sant Feliu

Dos gols a la primera part van donar comoditat als vallesans

El Sant Feliu retalla distàncies 
i és a un punt del líder

Santperenca UE 1

Viñolas, Freixa, Codina, Albert Jufre 
(Ortiz), Molina, Ortiz, Genero (Pich), 
Paella (Vergés), Sergi Jufre, El Hadad 
(Casanova) i Currus.

Sant Feliu de Codines 3

Lozano, M. del Rio, R. Rodríguez 
(Vilalta), Pujol, Coca (Martínez), 
Balaguer, Palau (Marín), C. 
Rodríguez, Capdevila, F. del Rio i 
Bellavista (Acosta).

ÀRBITRE: Khalid Dahbi. TG: Ortiz, A. Jufre, S. Jufre, Casanova i Molina del 
Santperenca i Coca i Bellavista del Sant Feliu.

GOLS: 0-1, Pujol, min. 12; 0-2, Palau, min. 26; 0-3, Martínez, min. 72; 1-3, S. 
Jufre, min. 89.  

Sant Pere de T. (Osona)

EL 9 NOU

El Sant Feliu va sortir amb 
un únic objectiu aquest cap 
de setmana: acostar distàn-
cies amb la Segona Catalana 
i ho ha aconseguit. Els valle-
sans es van imposar per 1 gol 
a 3 al camp de la Santperenca 
i ocupen la zona de promoció 
d’ascens a només un punt del 
primer classificat, el Vic, que 
aquesta setmana ha perdut.

El Sant Feliu va sortir 
motivat i ben posicionat. Als 
12 minuts de partit, Francesc 
Pujol va obrir el marcador 
després d’una bona combina-
ció amb Balaguer. El Santpe-

renca no creava ocasions i al 
minut 26 de partit va arribar 
el segon gol, obra d’Oriol 
Palau. Amb el resultat de 0 a 
2 i el partit molt ben encarri-
lat es va arribar al descans.

A la segona part, el Santpe-
renca va sortir amb una altra 

cara i va fer tirar endarrere el 
Sant Feliu, però els vallesans 
van imposar la seva veterania 
i van poder fer un tercer gol 
al minut 72 que deixava ja 
el partit sentenciat. Castillo, 
del Sant Pere, va fer un gol 
testimonial al minut 89. 

El Torelló, que va ser l’últim equip que el va guanyar, guanya per 0 a 2

El Caldes es queda a 90 minuts 
d’estar una volta imbatut

Caldes de Montbui  0

Rosell, Carrillo (VIlardell), Áviles 
(Vázquez), Duque, Luque, Martí 
(Jiménez), Martínez (Escobar), 
Lozano, Quiñones, Moreno (Martín) 
i Castellvell.

Torelló 2

Trias, López, Pérez (Vivet), Faja, 
González, Gutiérrez (Bernabé), Mora 
(Sabata), Arimany, Sanz, Besoy i 
Cunill.

ÀRBITRES: Roger Vallès. TG: Luque, 
Quiñonez, Rosell, Áviles, Lozano, 
Martí, Duque, Escobar del Caldes i 
López, Sanz, Mora i Faja del Torelló. 

GOLS: 0-1, Cunill, min. 26; 0-2, 
González, min. 82. 

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Caldes ha estat a un par-
tit d’aconseguir una fita 
històrica: estar una volta 
seguida sense perdre cap 
enfrontament. S’ha quedat a 
90 minuts d’aconseguir-ho. 
El Torelló ja el va guanyar a 
casa per 2 gols a 1 a la prime-
ra volta i ara ho ha tornat a 
fer per 0 gols a 2 en un partit 
disputat aquest diumenge al 
migdia al camp del Caldes. 

El Caldes, que aquesta jor-
nada ha perdut una posició 
i baixa fins al cinquè lloc, 
empatat a 42 punts amb el 
6è, el Campdevànol, no ha 

fet un bon partit i ha encai-
xat un gol al minut 26 que 
li ha complicat les coses. A 
la segona part, el partit ha 
estat més igualat, tot i que el 
Caldes no ha estat capaç de 
superar la porteria rival. Juan 
José León ha fet el segon gol 
del Torelló –8è classificat– 
faltant 8 minuts pel temps 
reglamentari. Això ha deixat 
pràcticament el partit sen-
tenciat i amb un Caldes que 
no ha pogut completar una 
volta sencera sense perdre.

La propera jornada, els 
vallesans visitaran el camp 
del Sant Quirze de Besora, 
penúltim a la classificació, 
sense opcions de salvar-se. 


