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El Lliçà guanya 

al camp del 

Bellavista i se 

situa líder

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El Lliçà de Vall (1r) va sortir 
fort al camp de les Franque-
ses amb l’objectiu de sumar 
tres punts. Rangel va avançar 
els homes entrenats per Joan 
Casals al minut 7 (0-1) i al 
minut 30 va tornar a marcar 
(0-2). El Bellavista (9è), que 
anava a remolc pels dos gols 
encaixats, es va trobar amb 
el contratemps de dues lesi-
ons. Pedro Rodríguez es va 
trencar els isquitiobials als 
20 minuts de la primera i, 10 
minuts més tard, Alan Garcia 
també es va lesionar. A la 
segona part, els locals van 
disposar de més ocasions. 
Jabbi al minut 59 va retallar 
distàncies (1-2) i deixava el 
partit obert. Al minut 85, 
l’àrbitre va anular un gol de 
Francisco per fora de joc just 
que hauria suposat el 2 a 2. 
Amb la victòria, el Lliçà se 
situa líder del grup 9, a tres 
punts del Sant Celoni (2n).  

Bellavista: Serrano, Díaz, 
El Hadji, Solà, Illa (Gómez-
Pimpollo), Diallo, Duran 
(González, Kande), Carrasco, 
Rodríguez (Manigha), Garcia 
(Jabbi) i Naya. 

Lliçà de Vall: Gallardo, 
Carrillo, Bonet, López, 
Beltrán, Torres, Alcolea 
(Suárez), Rangel (Toro), Oli-
vé (Páez) i Rosua (Díaz). 

Àrbitre: Andy Sanz del 
Puerto. TG: González, Naya i 
Diallo del Bellavista.

Gols: 0-1, Rangel, min. 7; 0-
2, Rangel, min. 30; 1-2, Jabbi, 
min. 59. 

El Sant Feliu 
perd i cedeix la 
primera posició 
del grup 5
Gurb (Osona)

El Gurb (15è) va aturar amb 
una molt bona defensa al 
Sant Feliu (2n). Durant la 
primera meitat, els vallesans 
no van poder passar pràctica-
ment de mig camp. Els locals 
es van avançar al minut 30, 
un gol que els va valer per la 
victòria. A la represa, el Sant 
Feliu va buscar l’empat, però 
al davant sempre es va trobar 
amb el Gurb. És la segona 
derrota de la temporada del 
Sant Feliu i perd el 1r lloc. 

Sant Feliu: Lozano, Del 
Rio, Rubén Rodríguez, 
Rafael Pujol (Martínez), 
Francesc Pujol (Vivet), Coca, 
Cristian Rodríguez, Capdevi-
la (Balaguer), Bellavista, Kai-
dy i Gómez (Marín). 

A L’ESPRINT

Sant Celoni, 0          
U. Sta. Perpètua, 1 

Sant Celoni

El Sant Celoni (2n) perd la 
primera posició de la taula. 
Un gol al minut 3 del Santa 
Perpètua (3r) va condicionar 
el partit. El Sant Celoni va 
dominar la segona part, però 
no es va trobar amb el gol. 
La primera part del partit va 
ser un autèntic descontrol 
perquè els dos equips lluïen 
equipacions negres i això va 
fer que ambdós perdessin 
moltes pilotes i això va afa-
vorir el gol dels visitants. A 
la segona, l’àrbitre va deixar 
al Sant Celoni canviar-se 
d’equipació.  

Caldes de M., 2          

Vic Riuprimer, 1 

Caldes de Montbui

El Caldes (6è) va remuntar 
un gol inicial del Vic (4t) i 
va imposar-se per 2 gols a 1, 
seguint la dinàmica positiva 
de l’equip que encadena 11 
victòries. 

EFB Ripollet, 1          

Les Franqueses, 3

Ripollet (Vallès Occidental)

Les Franqueses (6è) va posar-
se per davant en el marcador 
contra el Ripollet (5è) amb 
un gol al minut 42, que li va 
donar avantatge i lideratge 
sobre el terreny. Les Fran-
queses se situa a només 2 
punts del Ripollet.

Montmeló, 3         

Palautordera, 3

Montmeló

El Palautordera va aconse-
guir salvar l’empat al camp 
del Montmeló en els darrers 
minuts. Els palauencs es van 
avançar i van jugar amb un 
jugador més tota la segona 
part, però el Montmeló va aga-
far avantatge fins al 3-1 (min. 
80). Un gol de Culell (min. 84) 
i un de Brunet al darrer minut 
els van donar 1 punt. 

Vilamajor, 1         
Atlètic Vallès, 1
Sant Antoni de Vilamajor

Màxima igualtat en l’enfron-
tament entre el Vilamajor 
(15è) i l’Atlètic Vallès (13è) 
que va acabar amb empat a 1. 
Cap dels dos equips va poder 
marxar del marcador. Els dos 
equips empaten a 23 punts a 
la classificació. 

Vic Riuprimer B, 0          

Vilanova del V., 1

Vic (Osona)

El Vilanova (4t) va emportar-
se els tres punts del camp del 
Vic (8è) amb un únic gol de 
Martínez al minut 64, en un 
enfrontament igualat.   
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Un jugador del Santa Eulàlia fa una passada amb el cap mentre un jugador del Llinars el defensa

El Llinars no s’acaba de trobar còmode a sobre el terreny de joc

El Santa Eulàlia guanya amb un 
gol a l’últim minut de l’afegit

Santa Eulàlia 1

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

Llinars 0

Díaz, Espinosa, Tarragó, Coronado, 
Abad (Masnou), Albó (Lobo), 
Rodríguez (Ceballos), Pajuelo, Lobo 
(Jiménez), Castro (Mancha) i Corts.

ÀRBITRE: José Pérez Humanes. TG: González, Salamo i Cladellas del Santa 
Eulàlia i Albó, Mancha i Coronado del Llinars. 

GOLS: 1-0, López, min. 92. 

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

El Santa Eulàlia (14è) surt de 
la zona de descens del grup 9 
de Tercera Catalana gràcies 
a un gol al darrer minut del 
temps afegit, tot i que empa-
ta a 23 punts amb el 15è i 
16è de la taula, el Vilamajor 
i el Llinars, respectivament, 
i també amb l’Atlètic Vallès, 
que és 13è. 

El partit, disputat aquest 
dissabte a la tarda, va oferir 
un joc força pobre per part 
dels dos equips i amb poques 
ocasions. El Santa Eulàlia va 
tenir lleugerament el control 
del partit, davant un Llinars 

que encadena 4 partits sense 
guanyar i que li està costant 
trobar el ritme de joc. El 
Santa Eulàlia va tenir unes 
4 ocasions clares per adelan-
tar-se al marcador, però no va 
ser fins a l’últim minut del 
temps afegit que va marcar 
el gol de la victòria (min. 92) 

amb una passada en profun-
ditat d’Adri a Roberto, que es 
va quedar sol davant el por-
ter. L’àrbitre que va afegir 3 
minuts, va pitar el final del 
partit 20 segons després de 
que el Llinars saques de mig 
camp, sense que hi hagués 
cap més ocasió.

Els visitants van dominar contra el Martorelles, cuer a la classificació

Cristian López dóna la victòria   
al Llerona amb un ‘hat-trick’ 

Martorelles 1

Aguilar, Molist, Salanueva (Alonso), 
Leal, Martínez, Mullon (Pando), 
Peña, Gil, Valenzuela, García i 
Carrion.

LLerona 3

López, Rodrigo, Garcia, Aguilera, 
López, Granero, Castellsagué (Ben), 
Masferrer, Bosch, Granero i Pujadas.

ÀRBITRE: Daniel López León. 
TG: Salanueva, Aguilar i Leal del 
Martorelles i Rodrigo, Casanovas i 
Masferrer del Llerona. 

GOLS: 0-1, López, min. 39; 0-2, López, 
min. 48; 0-3, López, min. 65; 1-3, 
Molist, min. 87.

Martorelles

EL 9 NOU

El Llerona (12è) va dominar 
amb claredat al camp del 
cuer del grup 9 de Tercera 
Catalana, el Martorelles, i va 
imposar-se per 3 gols a 1.  

L’equip entrenat per David 
Parra va avançar-se al mar-
cador abans del descans amb 
un gol de Cristian López, 
que va fer un hat-trick en el 
partit d’aquest diumenge. 
Just a l’inici de la segona 
part, al minut 48, López va 
fer el segon gol del Llerona 
i del seu compte particular, 
que deixava molt ben encar-
rilat el partit per als de les 

Franqueses. El Martorelles, 
que intentava crear jugades 
per buscar un gol i tornar-
se a posar al partit, va rebre 
un tercer gol del Llerona, 
al minut 20 de la segona, 
que deixava l’enfrontament 
sentenciat. Adrián Molist va 
fer un gol per al Martorelles 
faltant 3 minuts pel final 
del temps reglamentari, 
però sense donar cap opció 
als seus. El Llerona va saber 
aguantar bé el resultat amb 
una bona defensa. 

La setmana que ve, el 
Llerona rebrà al Bellavista 
(9è) i el Martorelles visitarà 
el camp del Santa Perpètua 
(3r). 


