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EL 9 NOU

ESPORTS

Hoquei patins/Poliesportiu

OK LLIGA

El Sant Feliu acaba la primera
volta a un punt de la salvació
Els vallesans han perdut aquest cap de setmana per 6 gols a 3 a la pista del Noia Freixenet
Noia Freixenet

6

Aleix Esteller, Jordi del Amor, Eloi
Mitjans, Joan Feixas i Gerard Teixidó
–cinc inicial; Ribó, Farres, Sero,
Bargalló i Puigbi.

Fergo Aisa Sant Feliu

3

Vila, Rubio, Josep Ramon Altayó,
Valls i Jordi García –cinc inicial;
Turón, Fajas, Casabayó, Tirso Gómez
i Oller.
ÀRBITRES: Joaquin López Varela i
Josep Gómez Sánchez. TB: Jordi del
Amor del Noia.

GRISELDA ESCRIGAS

GOLS: 1-0, Joan Feixas, min. 5; 2-0,
Aleix Esteller, min. 8; 2-1, Oller, min.
14; 3-1, Joan Feixas, min. 19; 3-2,
Marc Vila, min. 31; 4-2, Joan Feixas,
min. 37; 5-2, Joan Feixas, min. 45; 5-3,
Alatyó, min. 45; 6-3, Jordi del Amor,
min. 47.

Igualada (Anoia)
T.F.

Jassel Oller, autor del segon gol del Sant Feliu

El Sant Feliu acaba la primera volta de l’OK Lliga a la
zona de descens, empatat a
punts amb el SHUM Grupo
Maestre, que marca la permanència, amb un balanç
de 4 victòries, 2 empats i 9
derrotes.
El Sant Feliu ha caigut derrotat aquest cap de setmana

a la pista del Noia Freixenet,
que estava obligat a guanyar
si volia mantenir les opcions
per classificar-se per la Copa
del Rei. Els homes entrenats
per Paco González, que van
estar acompanyats d’un gran
nombre d’aficionats del Sant
Feliu, van perdre per 6 gols

a 3, en un partit molt obert,
marcat per les contínues
errades defensives d’ambdós equips i injust pel joc
que va fer el Sant Feliu amb
comparació al del Noia. Els
vallesans també es van veure
perjudicats per les baixes de
l’equip. Vivet continua de

baixa i Tirso Gómez arrossega una lesió al canell dret i
la seva presència al partit va
ser pràcticament testimonial. A banda, hi van haver les
baixes d’última hora de Casabayó, que no va jugar cap
minut, i de Roger Valls, que
no estava al cent per cent.

NACIONAL CATALANA

POLIESPORTIU

El Caldes guanya amb un gol El Bigues empata en un
en la darrera jugada del partit partit en què mereix més
Mesoestètic Congrés

3

López, Marc, Fernández, Palomeras
i Cruz –cinc inicial–; Albert, Ripoll,
Nebot, Duran i Montseny.

CH Caldes Recam Làser 4
Villena, Toni Ganella, Truyols,
Alexandre i Rovira –cinc inicial–;
Ortells, Burló, Abuín, Escrigas i
Sapiña.

CHP Bigues i Riells

4

David Calonge, Albert Bou, Jorge
Martínez, Jordi Pelaó i Pol de Eguia
–cinc inicial–; Xiqui Carmona,
Albert Gramunt, Marc Mundó i Xevi
Berruezo.

CP Masies de Voltregà

4

Antoni Pla, Jeremi Rodríguez, Òscar
Corominas, Adrià Piera i Jordi
Caballeria –cinc inicial–; Albert
Torrents, Xavier Vilaregut i Daniel
Càmara.

ÀRBITRE: Àngel Tavera. TB: Nebot del Congrés i Rovira del Caldes.
GOLS: 0-1, Rovira, min. 1; 1-1, Marc, min. 22; 2-1, Palomeras, min. 23; 2-2,
Abuín, min. 40; 3-2, Albert, min. 43; 3-3, Truyols, min. 46; 3-4, Rovira, min. 49.

Barcelona
EL 9 NOU

El Caldes va haver de suar
per emportar-se els tres
punts davant del Congrés i
no va poder fer el gol de la
victòria fins quan faltaven 30
segons pel final, en la darrera
jugada que van tenir.
Els vallesans van començar
avançant-se als 6 segons de
joc amb una jugada fortuïta
després del servei inicial,
però va veure com els locals
capgiraven el resultat abans
del descans (2-1) sense haver
fet pràcticament res. El

Caldes va desaprofitar dues
faltes directes. A la segona
part, el Congrés va sortir a
mantenir el resultat, tancats
en defensa i esperant el contraatac. La sortida del júnior
Marc Abuín va revolucionar
el joc del Caldes i Truyols va
poder empatar. Als darrers
segons, Rovira va desfer
l’empat.
D’altra banda, el Mollet
ha sumat una nova derrota
per 4 gols a 1 a la pista del
Palafrugell. Els vallesans es
comencen a refer dels problemes extraesportius que ha
viscut l’entitat.

ÀRBITRE: Enric Ventura. Sense targetes.
GOLS: 1-0, Jordi Pelaó, min 18; 2-0, Albert Bou, min 22; 2-1, Òscar Corominas
(p), min 27; 3-1, Xevi Berruezo, min 32; 3-2, Jordi Caballeria, min 32; 4-2, Jordi
Pelaó, min 40; 4-3, Jordi Caballeria, min 45; 4-4, Jeremi Rodríguez, min 47.

Bigues i Riells
EL 9 NOU

Bigues i Riells i Masies de
Voltregà estaven empatats
a 20 punts abans del partit
de diumenge i ara ho estan a
21 punts després d’empatar
a quatre gols. El Bigues va
tenir més possessió i ocasions de gol de sobres per
haver guanyat el partit però
els va faltar definició. El
Masies de Voltregà, per contra, es va tancar al darrere i
va buscar les sortides ràpides

Dilluns, 28 de gener de 2013

El Noia als 5 minuts de partit es va avançar amb un gol
de Joan Freixas i poc després,
amb una jugada desafortunada per part de Jordi Garcia, el
noia va posar el 2 a 0 al marcador. Sis minuts més tard,
Oller va fer el 2-1 amb una
falta des de la frontal que
va donar vida al Sant Feliu.
Els vallesans van començar a
jugar amb confiança i oferint
un bon joc, que feia pensar
en la remuntada. En aquest
moment però, un contaatac
del Noia que va aturar Garcia
en primera opció, va acabar
amb el 3-1 després de que
Freixas aprofités el rebot. El
gol va caure com un gerro
d’aigua freda al Sant Feliu
perquè el Noia va poder reaccionar.
A la represa, el Sant Feliu
va tornar a acostar-se al
marcador (3-2) amb un gol
d’Altayó que va fer tancar a
darrere els locals. Un altre
cop els vallesans van confiar
amb la victòria però la desigualtat en les faltes –1 el
Noia i 9 el Sant Feliu– van
perjudicar els homes de Paco
González, que no van poder
fer una defensa agressiva. El
Noia va fer el 4-2 i, tot seguit,
van aprofitar una doble falta
(5-2) per sentenciar el partit,
tot i que encara van tenir
temps de fer el 6-3 definitiu
en els minuts finals que no
van tenir història.
El Sant Feliu ha de visitar
la pista del Liceo (primer
classificat) la propera setmana i en la següent jornada
rebrà al segon, el Barça.

a la contra.
El Bigues es va avançar
amb gols de Pelaó i Bou i va
arribar al descans amb un
2-0 favorable. En la represa
es va mantenir al davant,
contrarestant cada gol dels
osonencs i, amb 4-2, va disposar d’un penal que Mundó
va fallar. Del possible 5-2 es
va passar al 4-3 i al 4-4 en tan
sols dos minuts. El Bigues va
disposar d’una última oportunitat de gol, amb una falta
directa per deu faltes però
Mundó no va estar encertat.

Joan Francesc Barril,
de Sant Celoni,
tercer al català de
karate
Montmeló

El karateca Joan Francesc
Barril, del Club Karate Just
de Sant Celoni, ha aconseguit la tercera posició de
kumite (combat) en la categoria sènior de menys de 75
quilos en el Campionat de
Catalunya de Karate que s’ha
disputat aquest diumenge al
pavelló municipal. Barril va
derrotar en cinquena ronda
Roberto Rubio, de Caldes de
Montbui, per 1 a 0, que va
acusar el cansament de les
diverses rondes de kumite,
així com també de les quatre
rondes de kata (demostració). En kata, Rubio també
va quedar en quarta posició
després de caure eliminat en
la quarta ronda pel subcampió de Catalunya de 2012. El
de Caldes es va mostrar content del treball que va oferir
en el campionat, tot i que va
reconèixer que l’objectiu era
quedar més amunt.

