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El Palautordera 

empata a l’últim 

minut i de penal

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

El Palautordera va aconse-
guir sumar un punt del partit 
contra el Bellavista gràcies 
a dos penals que va trans-
formar Jiménez, un d’ells 
al darrer minut de partit. El 
Bellavista va tenir més ocasi-
ons que el Palautordera, però 
davant es van trobar amb 
una gran actuació del porter 
Carles Clopés.

Palautordera: Clopés, 
Saludas, Garcia, Cullell, 
Bosch, Casado, Jiménez, 
Juanjo Alba (Almendros), 
Tohà (Puchol), Marc Alba 
(Fornés) i Redondo (Sega-
dor). 

Bellavista Milan: Serra-
no, José Antonio González 
(León), Díaz, Solà, Illa, 
Elhadji, Rebollo (Diallo), 
García, Francisco González, 
Jabbi i Duran (Rodríguez). 

Àrbitre: Marc Teruel. TG: 
Redondo, Jiménez, Juanjo 
Alba, Fornés i Almendros del 
Palautordera. Duran, Jab-
bi, Serrano. Biscarri i León 
del Bellavista. TV: Ramón 
Martínez, entrenador del 
Bellavista, per doble groga 
(min. 88 i 89). 

Gols: 1-0, Jiménez (p), min. 
25; 1-1, González, min. 49; 
1-2, Rebollo, min. 56; 2-2, 
Jiménez (p), min. 89.

El Caldes s’imposa al 
camp del Sant Quirze 
en un bon partit (3-5)
 

Sant Quirze Besora (Osona)

El Caldes va sortir molt bé 
al terreny de joc, tot i que va 
ser el Sant Quirze qui es va 
avançar. El Caldes va acon-
seguir l’empat (minut 8) i a 
partir d’aquí va dominar fins 
a posar el 1 a 4 al marcador. 
Els locals van posar la por al 
cos al Caldes en el tram final, 
fent dos gols als minuts 80 
i 88 que posaven el 3 a 4 al 
marcador. Els vallesans van 
reaccionar i només un minut 
més tard van fer el 3 a 5 defi-
nitiu. 

D’altra banda, el partit 
entre Sant Feliu i el Sant 
Pere de Torelló, previst per  
dissabte, no es va jugar per 
la no compareixença de l’àr-
bitre. 

Caldes: Rosell, Carrillo, 
Duque, Escobar, Villar 
(Romero), Martín, Martínez, 
Hernández (Áviles, Loar-
te), Lozano, Quiñones i 
Castellvell. 

Gols: 1-0, min. 3; 1-1, Esco-
bar, min. 8; 1-2, Villar, min. 
29; 1-3, Escobar, min. 51; 1-4, 
Martín, min. 56; 2-4, min. 
80; 3-4, min. 88; 3-5, Romero, 
min. 89. 

A L’ESPRINT

Vilamajor, 3          

La Torreta, 2 

Sant Antoni de Vilamajor

Partit espès i sense joc entre 
el Vilamajor i la Torreta, que 
va acabar guanyat per 3 gols 
a 2 el Vilamajor gràcies al fet 
que va tenir més encert de 
cara a porteria. La Torreta 
va jugar amb les línies sepa-
rades i sense generar gaire 
perill i el Vilamajor va saber 
aprofitar les poques ocasions 
clares davant la porteria. Al 
minut 88 de partit van anular 
un gol a la Torreta per una 
falta poc clara del porter que 
hauria suposat l’empat. 

EFB Ripollet, 4          
Sant Celoni, 0
Ripollet (Vallès Occ.)

El Sant Celoni s’ha despenjat 
totalment de la primera posi-
ció de la taula amb una mala 
ratxa de partits des del mes 
de març. Tot i que encara té 
opcions matemàticament 
d’aconseguir la segona posi-
ció i fer la promoció d’ascens, 
la derrota d’aquesta setmana 
per 4 a 0 no convida a l’opti-
misme.

Les Franqueses, 2          
Martorelles, 1
Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses es va imposar 
per la mínima davant el cuer 
del grup 9, el Martorelles (2-
1). Rubén García va avançar 
les Franqueses al minut 12, 
tot i que el gol no li va ser-
vir per agafar el domini del 
partit. Al voltant del minut 
30, Gerard Garcia va poder 
empatar pel Martorelles. Les 
Franqueses no va fer el gol 
de la victòria fins al darrer 
minut del partit (2-1). 

Vilanova del V., 0          
U. Sta. Perpètua, 0
Vilanova del Vallès

El Vilanova va patir per 
emportar-se el partit i conti-
nua viu en la lluita per l’as-
cens a Segona Catalana, tot 
i que haurà d’esperar que el 
Lliçà perdi alguns dels punts 
en joc. Els homes entrenats 
per Marc Cabestany van 
anar al descans amb un 
resultat favorable (2-0). A la 
represa, el Santa Perpètua 
va retallar distàncies, i tot i 
que el Vilanova va fer des-
prés el 3 a 1, els visitants van 
posar el 3 a 2 al marcador 
quan faltaven set minuts, 
que va obligar el Vilanova a 
defensar fort per mantenir 
el resultat. 

D’altra banda, el partit del 
grup 9 entre el Montmeló i 
el Santa Eulàlia està ajornat i 
es disputarà el 22 de maig al 
municipal de Montmeló. 

Un jugador del Vic intenta fer un passe davant d’un jugador del Lliçà

Els vallesans continuen primers, a quatre punts del segon

El Lliçà cau a casa davant 
d’un Vic ben posicionat

Lliçà de Vall 1

Gallardo, Carrillo, Bonet, Suárez 
(Beltrán), Marc López, Graus, Díaz, 
Arango (Kilian López), Rangel, Olivé 
i Rosua (Páez).

Vic Riuprimer 3

Sospedras, Rius, Teramae, Tapia, 
Gómez, Pérez, Cabanas, Zalacaín 
(Creus), De la Cruz (Anglada), Molas 
i Brugarola.

ÀRBITRE: Ivan Mendoza Avecilla. TG: Graus, Bonet i Páez del Lliç+a i Molas, 
Pérez, Gómez i Sospedras del Vic. 

GOLS: 0-1, Gómez, min. 2; 0-2, De la Cruz, min. 11; 1-2, Rangel, min. 20; 1-3, 
Zalacaín, min. 27. 

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

L’equip entrenat per Joan 
Casals no va ser capaç de 
sumar tres punts davant el 
Vic, i va caure derrotat a casa 
per 1 gol a 3. El Lliçà, però, 
continua a la primera posi-
ció de la taula amb quatre 
punts d’avantatge respecte 
al Vilanova, el rival de la dar-
rera jornada. Als dos equips 
els queden només sis punts 
per jugar, perquè ja tenen 
assegurats els tres punts del 
Ponent (retirat). 

El Vic va saber fer un molt 
bon partit davant del líder, 
ben posicionat al terreny de 

joc i jugant al contraatac. El 
Lliçà va jugar sempre de tu a 
tu al Vic, però els osonencs 
van saber aprofitar les erra-
des defensives del Lliçà per 
avançar-se al marcador (0-2) 
amb només 10 minuts de par-
tit. Rangel va retallar distàn-
cies al minut 20, però el Vic 

va ser capaç de fer el tercer 
gol abans del descans (1-3).

A la segona part, el Lliçà va 
tenir moltes ocasions, però 
davant hi havia un Vic ben 
ordenat al camp i perillós 
amb les contres i amb una 
bona actuació del porter 
Arnau Sospedras. 

El Llerona fa un bon partit, però no aconsegueix generar perill clar

L’Atlètic decideix el partit 
amb un golàs de Carmona

Atlètic Vallès 2

Tirado, Pérez (Ngom), Pacheco, 
Gordillo, Batallé (Sánchez), 
Rigau, Muñoz (Dalmau), Calero, 
Blázquez (Flores), Carmona i Calvo 
(Rodríguez).

Llerona 0

Ruíz, Lopera, Colomé (Granero), 
Pujadas, Parra, Lóez, Novo, Romeu, 
Castellsagué, Masferrer (Fernández) 
i Bosch (Villar).

ÀRBITRES: Alejandro Cortés. TG: 
Blázquez, Pacheco, Muñoz, Sánchez 
i Dalmau del Vallès i Castellsagué, 
Romeu, Parra i Villar del Llerona. 

GOLS: 1-0, Carmona, min. 56; 2-0, 
Rigau, min. 75.

Granollers

EL 9 NOU

El Llerona marca després 
d’aquesta jornada la salvació 
del grup 9 de Tercera Catala-
na, tot i que el Santa Eulàlia 
–amb tres punts menys– li 
queda un partit per disputar. 
Els de les Franqueses no van 
poder sumar davant l’Atlètic 
Vallès, tot i que van fer un 
partit bo.

La primera part va estar 
molt igualada, en un partit 
on el centre del camp va ser 
molt important. L’Atlètic 
Vallès tenia la possessió de 
la pilota, però era el Llerona 
qui aconseguia arribar a la 

porteria rival, tot i que sense 
crear perill clar. 

A la segona part, un gol 
molt maco de falta des de la 
frontal de l’àrea de Carmona 
(1-0) va trencar el partit. El 
Llerona va tenir alguna opció 
de buscar l’empat, però un 
segon gol de l’Atlètic, obra 
de Rigau, posava el 2 a 0 al 
marcador i tancava pràctica-
ment el partit. 

El Llerona necessita gua-
nyar els dos partits que 
disputarà a casa per poder 
assegurar-se la permanència 
i no haver de patir fins a la 
darrera jornada. L’Atlètic té 
pràcticament la categoria 
assegurada. 


