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Empat just 

entre el 

Palautordera i 

l’Atlètic (3-3)

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

Empat just a tres gols entre 
el Palautordera i l’Atlètic 
Vallès, en un partit força 
marcat per les nombroses 
faltes. L’Atlètic es va avançar 
amb dos gols a pilota parada 
a l’inici de l’enfrontament. 
El Palautordera va reaccio-
nar amb dos gols, però els 
visitants van tornar a agafar 
avantatge abans del descans 
(2-3). A la segona part hi va 
haver poques ocasions, però 
el Palautordera va fer un gol 
en el darrer minut de partit 
que li va valer un punt. 

Palautordera: Xortes, For-
nés, García, Bosch, Vullell, 
Casado, Marc Alba, Galo 
(Parera), Redodno, Cullell 
(Venegas) i Juanjo Alba 
(Touray). 

Atlètic Vallès: Martínez, 
Gordillo, Pacheco, 
Ngom, Maroñas, Calero 
(Rodríguez), Redondo 
(Pérez), Carmona, Rigau, 
Sánchez (Calvo) i López. 

Àrbitre: Abel Sánchez 
Martínez. TG: Bosch, 
Venegas, Galo i Joan 
Gutiérrez –entrenador– del 
Palautordera. Carmona, 
Rigau, Calero i Maroñas de 
l’Atlètic. 

Gols: 0-1, Carmona, min. 
4; 0-2, Carmona, min. 12; 1-
2, Galo, min. 14; 2-2, Bosch, 
min. 37; 2-3, Gordillo, min. 
44; 3-3, Garcia, min. 89. 

 
El Caldes 
guanya amb 
comoditat el 
Seva (2-0) 

 

Caldes de Montbui 
El Caldes va mostrar sobre 
la gespa la diferència de 
punts que el separa del Seva 
a la classificació, un total 
de 14. L’equip de José Riba 
no va tenir dificultats per 
vèncer el Seva, tot i que els 
d’Osona van jugar molt ben 
col·locats sobre el camp i van 
aconseguir frenar en algunes 
ocasions els atacs del Caldes. 
Alguns dels jugadors menys 
habituals van disposar de 
minuts durant la segona part. 
El Caldes va deixar encarrilat 
el partit abans del descans.  
    Caldes: Tost, Carrillo 
(Moreno), Áviles, Duque, 
Luque (Villar), Martí 
(Garcia), Martínez, 
Hernández (Martín), 
Lozano, Quiñones (Escobar) 
i Castellvell.  
   Gols: 1-0, Luque, min. 15; 
2-0, Martí, min. 45. 

A L’ESPRINT

Les Franqueses, 3          

Vilanova del V., 2
Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses es va imposar 
al Vilanova en un partit dis-
putat i igualat. Els locals van 
aprofitar la superioritat que 
van tenir a la primera meitat 
de la segona part per fer 3 
gols i capgirar el marcador. 

EFB Ripollet, 7          

Ponent, 0

Ripollet (Vallès Occidental)

El Ponent no va tenir cap 
opció davant l’efectivitat 
golejadora del Ripollet, que 
al minut 26 de partit ja gua-
nyava per 3 gols a 0. 

Montmeló, 3          
Llinars, 4
Montmeló

El Llinars va remuntar als 
dos últims minuts un partit 
que tenia perdut al minut 88 
quan el Montmeló guanyava 
per 3 a 2. L’àrbitre va anular 
un gol dubtós al Montmeló. 

Vilamajor, 1          
Un. Sta. Perpètua, 1
Sant Antoni de Vilamajor

El Vilamajor ha aconseguit 
un meritori empat davant 
el tercer del grup 9, el Santa 
Perpètua. L’equip de Joan 
Girabent va realitzar un bon 
partit i al minut 85, Javier 
Perales va poder fer el gol de 
l’empat. 

Vic Riuprimer B, 3          

Llerona, 1

Vic (Osona)

El Llerona va tenir moltes 
ocasions clares per marcar 
i per sentenciar l’enfronta-
ment a la primera part. Els 
vallesans es van avançar al 
minut 74 amb un gol per 
l’escaire d’Ezequiel. El Vic va 
saber aprofitar dos descuits 
del Llerona i va remuntar.

La Torreta, 1          
Bellavista M., 2
La Roca del Vallès

Al minut 89 de partit l’àr-
bitre va anular un gol a la 
Torreta. La decisió va portar 
polèmica i jugadors dels dos 
equips van veure targetes 
grogues. Cap dels dos equips 
va fer un joc fluid.

Sant Celoni, 2          
Lliçà de Vall, 1
Sant Celoni

La primera part va ser igua-
lada, però el Sant Celoni va 
aconseguir fer dos gols en 
els últims 5 minuts abans del 
descans. A la segona part, el 
Sant Celoni es va tancar a 
darrere a defensar i, tot i que 
va patir, va mantenir l’avan-
tatge. 
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Una acció del partit entre el Santa Eulàlia i el Martorelles jugat dissabte a la tarda

Un porter juvenil debuta amb el Martorelles i salva 2 gols

El Martorelles perdona, 
però continua sumant

Santa Eulàlia 1

Belmar, Salamo, Silvestre (Bonet), 
Molina, Reyes (Cladellas), Costa 
(González), Gilabert, Arias, Anglada, 
Muñoz (Rebollo) i Bassou.

Martorelles CF 1

Molist, Aguilar (Ortiz), Alonso 
(Coronado), Salanueva, Ricart, 
Lorente, Mullon, Ramírez 
(Zambrano), Gil (Nuñez), Valanzuela 
(Pando) i Garcia.

ÀRBITRE: Rogerr Farrarons Jover. TG: Muñoz, Belmar, Molina, Gutiérrez, 
González, Anglada i Rebollo del Santa Eulàlia. Aldonso, Garcia, Martín, Gil, 
Coronado i Salanueva del Martorelles. 

GOLS: 1-0, Reyes, min. 28; 1-1, Lorente, min. 35. 

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

El Martorelles va desaprofi-
tar diverses ocasions clares 
davant el Santa Eulàlia, 
però va aconseguir sumar 
un punt. Els locals van jugar 
força descontrolats i davant 
es van trobar amb una gran 
actuació del porter juvenil 
Alfons Molist, que va debu-
tar amb el primer equip del 
Martorelles per les lesions i 
que va aturar dues ocasions 
de gol clares.

Durant la primera part de 
l’enfrontament hi va haver 
poc joc. Reyes va avançar 
el Santa Eulàlia al minut 
28 i el Martorelles va posar 
l’empat al marcador mitjan-

çant Lorente (min. 35). Amb 
aquest resultat es va arribar 
al final del matx després de 
que cap dels dos equips fos 
capaç de resoldre correcta-
ment les ocasions. 

El Martorelles, tot i que 
segueix cuer, empata a 
punts amb el Ponent i en els 

darrers 4 partits ha sumat 
dues victòries i dos empats. 
L’entrenador, Abel Calvet, 
assegura que la primera vic-
tòria de la temporada davant 
el Vilamajor els va donar la 
confiança que necessitaven i 
que la trajectòria dels darrers 
dies fa possible la salvació.

Al minut 90 van expulsar dos jugador per una forta discussió

El Sant Feliu fa una mala primera 
part i no passa de l’empat 

Moià 1

Sánchez, Espinar (Barneo), Coll 
(Aitor Ramos), Kevin Ramos, Jané, 
Clusella, Forcada (Ribó), Estebán, 
Costas, Mañosa (Rodríguez) i 
Carrascosa.

Sant Feliu de Codines 1

Lozano, Del Rio (Marin), Rodríguez, 
Nortes, Pujol, Coca, Palau, Martínez 
(Balaguer), Capdevila, Federico i 
Gómez (Bellavista).

ÀRBITRE: Jordi Toledo Miralles. TG: Sánchez, Mañosa, Carrascosa, Costas, Coll 
i Ramos del Moià i Del Rio, Amaya, Capdevila, Rodríguez i Coca del Sant Feliu. 
TV: Rodríguez (min. 89) i Palau (min. 89) i Bellavista (min. 61 i 78).

GOLS: 1-0, Forcada, min. 13; 1-1, Federico, min. 57. 

Moià (Bages)

EL 9 NOU

El Sant Feliu va fer una 
primera part molt fluixa 

al camp del Moià que li va 
impedir passar de l’empat a 
1. El Moià va guanyar la par-
tida al primer temps amb una 
bona posició sobre el camp i, 

tot i que no van oferir gaire 
joc, van aprofitar una badada 
de la defensa vallesana per 
avançar-se al marcador.

A la represa, el Sant Feliu 
va ser superior. Al minut 57 
van empatar el partit i des-
prés van disposar de diverses 
opcions per sumar els tres 
punts, però no van ser capa-
ços de superar el porter rival. 
Faltant 15 minuts el Sant 
Feliu es va quedar amb 10 i al 
minut 89 l’àrbitre va expul-
sar dos jugadors, un de cada 
equip, per una forta discus-
sió entre els dos equips i en 
què el públic va influir. 


