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ESPORTS   Futbol/Poliesportiu 30 NOU9EL

PRIMERA TERRITORIAL

Taradell, 1            
Sant Celoni, 0
Taradell (Osona)

El Sant Celoni no va poder 
evitar la derrota a Taradell, 
un rival que lluita per la ter-
cera plaça. Un gol molt mati-
ner de Fredi al minut 10 de 
partit després d’una centrada 
de Cuenca, va condicionar 
tot el partit. Els locals van 
dominar el matx i van dispo-
sar de més ocasions davant 
un Sant Celoni que només 
va poder evitar una goleja-
da. Els vallesans van tenir 
poques ocasions però sempre 
van trobar l’encert d’Ochoa 
sota els pals locals. L.M.

Sant Celoni: Deumal, 
Cristian, Albarran, Siles 
(Suarez), Víctor Fernán-
dez, Casado, Nito (Ribalta), 
Miki, Tobal, Muñi (Checho),  
Mario.

Les Franqueses, 1         
Sabadell Nord, 1
Les Franqueses del Vallès

Empat de Les Franqueses en 
un partit en què van ser supe-
riors des del primer moment. 
Tot i això, un penal inexis-
tent que l’àrbitre va concedir 
al Sabadell Nord al minut 
40 va permetre avançar els 
visitants. El treball dels locals 
va permetre empatar amb un 
xut creuat de Víctor en una 
bona jugada d’equip. La falta 
d’encert va impedir la victò-
ria dels locals.

Les Franqueses: Àlex, Ser-
rano, Julián, Lucho (Planas), 
Garcia, Oscar (Mellado), 
López, Romo, Paéz (Mora), 
Visuete i Víctor (Joan).

Amb un gol de Rosua, els vilanovins van tornar a empatar

El Vilanova treu un punt i 
s’aferra a la permanència
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El joc es va anar endurint per la gran permissivitat arbitral al primer temps

Vilanova del Vallès 1

Carles, Adan, Rubén (Roger), 
Colomé, Pedro, Marc, Martí (José), 
Gerard (Colomo), Albert, Arturo i 
Rosua (Pau).

Can Trias 1

Andreu, Molina, Malick, Carlos, 
Jaime, Jose (Manolo), Juanito, Ricard, 
Hassen, Luis (Daniel) i Cristian 
(Chiva).

ÀRBITRE: Pérez Sánchez, regular. 
TG: Carles, Rubén, Pedro, Albert i 
Rosua pel Vilanova i a Molina, Malick 
i Hassen pel Can Trias. 

GOLS: 0-1, José Antonio, min 56; 1-1, 
Rosua, min 75.

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

El Vilanova del Vallès va 
empatar davant el Can Trias 
en un partit molt igualat i 
en què tots dos equips van 
disposar de molt poques 
ocasions de cara a la porteria 
contrària. La derrota del Sant 
Celoni contra el Taradell 
permetia afrontar el partit 
amb més tranquil·litat als 
vallesans, que necessitaven 
puntuar. Els dos equips van 
disposar de cinc ocasions cla-
res de gol per a cada un. 

El Vilanova dominava el 
joc des de la defensa i al mig 
del camp però sense acon-

seguir connectar bé amb el 
joc atacant. El Can Trias en 
canvi, aconseguia controlar 
bé el joc al mig del camp 
sense deixar progressar bé el 
Vilanova i fent cada vegada 
més joc amb pilotes llargues 
aprofitant la velocitat dels 
seus davanters. Carles Gil 
però resolia les ocasions de 
Hassen, el seu davanter més 
ràpid, amb encert. La pri-
mera meitat va acabar sense 
gols i amb un arbitratge 
excessivament permissiu que 

generava joc dur.
A la segona meitat, un con-

traatac als primers minuts 
permetia a José Antonio mar-
car amb un xut ras ajustat al 
pal esquerra de la porteria 
del Vilanova. Des d’aquell 
moment, el Vilanova comen-
çava a controlar més la pilota 
i en una jugada per la banda, 
Colomé centrava una pilota 
al primer toc per a Rosua, que 
rematava a la xarxa. L’empat 
servia als dos equips, que ja 
no buscaven més gols.

JUVENIL. Lliga Nac.

Àmplia representació de la Garriga a la Titan Desert
La Garriga

L’equip NOP System, organitzat per la botiga Goldenbikes 
de la Garriga, marxarà diumenge cap al Marroc per disputar 
la Titan Desert. En total, 10 persones distribuïdes en el NOP 
System 1 i el NOP System 2, viatjaran amb l’objectiu de fer 
un bon paper i acabar la cursa. Dos dels corredors es van clas-
sificar entre els 100 primers en una altra edició, de manera 
que l’equip vol repetir resultats. El NOP System 1 és format 
pels corredors Marcel Farrés, de la Garriga; Alfonso Zafra, 
de Castellar del Vallès, i Joan Serra, de Tossa de Mar. El NOP 
System 2, el formen Jep González, de l’Ametlla del Vallès; 
Ivan Cabañas, d’Astúries, i Hernán Pérez, de Gallecs, Mollet. 
Dijous passat, Can Raspall va acollir la presentació. H.M.
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El Mollet perd 
per la mínima al 
camp del Prat

AE Prat 2

Alberto, Piti, Borja, Àngel, Robledo, 
Juanda (Aitor), Aitor, Cristian (Viti), 
Aaron (Aleix), Javi (Palomino) i Roger.

CF Mollet UE 1

Xavi, Arnau (Anglada), Bofill 
(Corchuelo), Nelson, Sergio, Hèctor, 
Adri (Maikel), Guille, Caballero, 
Torcal i Dani (Edgar).

ÀRBITRE: David Rodríguez. Bé. TG 
només als visitants a Arnau i Torcal.

GOLS: 1-0, Aaron, min 15; 1-1, Edgar, 
min 77; 2-1, min 84.

La Roca del Vallès

El juvenil A del Mollet va 
perdre per 2 a 1 al camp 
del Prat. El Mollet va jugar 
millor a la segona meitat i 
així Edgar va fer l’empat al 
minut 77. Però a sis minuts 
pel xiulet final els locals van 
fer el gol de la victòria. El 
Mollet és desè amb 38 punts. 

Òscar López, de 
Bigues, obté el 
passi a l’estatal 
sub-23 de judo
Bigues i Riells

El judoka Òscar López ha 
assolit el passi als Campi-
onats d’Espanya de judo 
sub-23 (categoria immedia-
tament inferior a l’absoluta), 
en quedar segon a les fases 
de sector disputades aquest 
dissabte a Puente Tocinos 
(Múrcia). López va fer qua-
tre combats: en el primer i el 
segon els dos lluitadors van 
arribar al final del combat i 
el vallesà va resultar guanya-
dor per millor puntuació; en 
el tercer, el rival de López va 
perdre en acumular quatre 
sancions. En la final, el judo-
ka de Bigues i Riells va per-
dre en ser tombat amb ippon 
(caiguda d’esquena), però 
va classificar-se per a la final 
estatal (passaven els tres 
primers), que es disputarà el 
20 de maig a Villaviciosa de 
Odón (Madrid). L’objectiu 
d’Òscar López és passar el 
màxim de rondes possibles.

El CPA Sant 
Celoni lluitarà 
pel títol europeu, 
a Portugal
Sant Celoni

El Club Patinatge Artístic 
Sant Celoni lluitarà, entre 
aquest dijous i dissabte, 
per un nou títol europeu de 
grups de show, per afegir 
al llarg palmarès del l’enti-
tat. El Campionat d’Europa 
se celebrarà a la localitat 
de Gondomar (Portugal) i 
l’equip vallesà competirà en 
la categoria de grups petits. 
El muntatge del CPA Sant 
Celoni serà Glaçant, amb el 
qual van quedar subcampi-
ons de Catalunya i d’Espa-
nya. L’equip serà format per 
Jaume Pons (entrenador, 
coreògraf i patinador), 
Andrea López, Emma Enrí-
quez, Laura Vila, Magalí For-
tón, Fatima Bouamri, Sara 
Milián i Joel Ruiz. A Glaçant 
els patinadors, vestits de 
blanc de dalt a baix, actuen 
com si s’estiguessin gelant de 
fred i es mouen ràpidament 
per escalfar-se.

Sallent (el Bages)

J.B.M.

El Llinars va caure per 3 gols 
a 1 en el camp de Sallent tot i 
fer un bon partit que hauria 
merescut un millor resultat. 
Els vallesans es van avançar 
amb un gol de Lobo però en 
l’afegit del primer temps els 
locals van empatar. L’àrbitre 
Molina Bernal es va lesionar 
a la primera part i el va subs-
tituir l’assistent. L’atac local 
es va quedar sense assistent i 
això va perjudicar el Llinars. 
Al minut 67, el Sallent va 
marcar el 2 a 1 amb el juga-
dor que feia l’assistència i el 
golejador en fora de joc. El 
Llinars no va tenir sort.

CE Sallent 3

Eduard, Adrian (Lluís), Quintana, 
Dani, Cristian, Damià, Isaac, Voltor 
(Díaz), Oriol, Pablo i Da Silva.

CE Llinars 1

Mikel, Gerard Forcada, ALfonseda, 
Mancha, Ivan Lozano, Casals, 
Masnou, Parra, Cristofer (Manu), 
Ferran i Lobo (Bilal).

ÀRBITRE: Molina Bernal (Martínez 
Mengual). TG a Dani, Cristian, 
Damià i Pablo del Sallent i a Mikel, 
Gerard Forcada, Mancha, Ivan Lozano 
i Parra del Llinars.

GOLS: 0-1, Lobo, min 34, 1-1, 
Cristian, min 45+3; 2-1, Cristian, min 
67; 3-1, Cristian, min 83.

La mala sort 
s’alia amb el 
Llinars al camp 
del Sallent


