
Dilluns, 29 d’abril de 2013

Les Franqueses 

s’imposa per la 

mínima en un 

partit fluix (1-0)

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Partit fluix i amb poc joc 
entre les Franqueses (5è) i 
el Santa Eulàlia (16è). Els 
locals es van acabar imposant 
per la mínima (1-0). L’àrbi-
tre va assenyalar un penal 
al minut 10 de la primera 
per a favor de les Franque-
ses i que Belmar va poder 
aturar. Els locals, però, es 
van trobar amb el gol de la 
victòria al minut 31, obra 
de Font. A banda d’aquestes 
dues jugades aïllades de les 
Franqueses, la primera part 
no va tenir més ocasions. A 
la represa, el Santa Eulàlia 
va disposar d’alguna ocasió 
per empatar el partit. Les 
Franqueses va optar per tan-
car-se al darrere, per intentar 
mantenir l’avantatge i sortir 
al contraatac.

Les Franqueses: Serrano 
(García), Molpeceres, Saba-
riego, Parejo, Parra, Font 
(Vizuete), Berrocal, Gon-
zález (Lopera), Font, Calle i 
Ortiz.. 

Santa Eulàlia: Belmar 
(Bassou), Salamo, Bonet 
(Rebollo), Molina, Carlos 
González (Anglada), López, 
Costa, Gilabert,  Adrián 
González, Arias i Cladellas 
(Reyes).

Àrbitre: Carles Montoliu 
i Carrillo. TG: Parera, Mol-
peceres, Berrocal, Sabariego, 
Salmeron i Parejo de les 
Franqueses i Arias, Costa, 
Anglada i Reies del Santa 
Eulàlia. TV: Callde de les 
Franqueses per doble groga 
(min. 76 i 89).

Gols: 1-0, Font, min. 31.

La Torreta 

passa per sobre 

del Ripollet a 

domicili (3-5)

Ripollet (Vallès Occidental)

La Torreta (8è) va remun-
tar fins a dues vegades un 
resultat advers al camp del 
Ripollet (6è) i es va emportar 
els 3 punts d’un camp com-
plicat. Els vallesans van mar-
car tres gols en 10 minuts, 
que els va donar comoditat. 

La Torreta: Coll, Ortiz, 
Bellavista, Moreno, Flores 
(Arilla), Osuna, Calzada 
(García), Mateo, Cuen-
ca (Peláez, Ndao), Blasco 
(Sánchez) i Camenforte. 

Gols: 1-0, Pérez, min. 20; 
1-1, Flores, min. 46; 2-1, Puy, 
min. 52; 2-2, Bellavista, min. 
58; 2-3, Flores, min. 65; 2-4, 
Flores, min. 71; 3-4, López, 
min. 76; 3-5, Camenforte, 
min. 80. 

A L’ESPRINT

Atlètic Vallès, 2          

Martorelles, 3
Granollers

El Martorelles (17è) ha 
aconseguit una bona victòria 
al camp de l’Atlètic Vallès 
(11è), en un partit polèmic 
per les expulsions. L’Atlètic 
Vallès va acabar amb 9 per 
l’expulsió del porter López 
(min. 59) i Pacheco (min. 
82). Per part del Martorelles, 
va ser expulsat Leal (min. 62) 
i l’entrenador, Abel Calvet. 

Llinars, 3 
Santa Perpètua, 2
Llinars del Vallès

Un penal al minut 87 de 
partit va donar la victòria al 
Llinars (15è) per un ajustat 3 
a 2 davant el Santa Perpètua 
(4t). Els vallesans segueixen 
a la zona de descens, amb 
30 punts, però s’acosten a 
només 1 punt per sortir del 
descens.

Montmeló, 1          
Vic-Riuprimer, 1
Montmeló

El Montmeló (9è) no va 
ser capaç de superar el Vic 
Riuprimer (10è), que va 
jugar amb 10 jugadors tot el 
partit per manca d’efectius. 
Els vallesans van jugar mala-
ment, però es van avançar a 
l’inici de la segona. El Vic, 
que va aguantar prou bé físi-
cament, va fer l’empat amb 
un gol de penal per mans. 

Lliçà de Vall, 3          
Vilamajor, 1
Lliçà de Vall

El Lliçà de Vall (1r) referma 
el seu liderat guanyant amb 
comoditat el Vilamajor (12è) 
per 3 a 1. El Vilamajor es 
va avançar, però el Lliçà va 
refer-se ràpid i només tres 
minuts més tard va empatar 
(1-1). A la represa, els locals 
van rematar el partit amb 
dos gols i van ser superiors, 
tot i jugar amb un menys els 
darrers 15 minuts. 

Voltregà, 1          
Caldes de M., 2
Sant H. de Voltregà (Osona)

El Caldes (4t) segueix la seva 
ratxa positiva i aquest cap de 
setmana ha guanyat per 1 gol 
a 2 al camp del Voltregà (9è). 
Els d’Osona van dominar a la 
primera part, tot i que no van 
saber materialitzar les ocasi-
ons. A la segona, el Voltregà 
es va avançar, però el Caldes, 
sense ser superior, va poder 
fer dues dianes. D’altra ban-
da, el partit del grup 5 entre 
el Sant Feliu (3r) i el Seva 
(14è) es jugarà aquest dime-
cres a les 4 de la tarda. El 
partit es va suspendre aquest 
diumenge pel mal estat del 
camp a causa de la pluja. 

Els dos equips van lluitar per emportar-se els tres punts en un partit molt igualat

El Bellavista es va avançar amb un gol de Diallo

El Vilanova no aconsegueix 
passar de l’empat

El Palautordera no va saber reaccionar davant els gols contraris

El Sant Celoni s’emporta el 
derbi contra el Palautordera

gol de Mora (0-2).
A la segona part, el partit 

va estar força igualat, sen-
se que cap dels dos equips 
pogués marcar diferències 
amb gols. El Palautordera va 
retallar distàncies a l’últim 
minut de partit amb un penal 

transformat per Marc Alba, 
però sense més temps perquè 
es mogués el resultat. 

El Palautordera marca la 
permanència del grup 9 amb 
30 punts, empatat amb el Lli-
nars, el primer equip en zona 
de descens. 

ESPORTS   Futbol. Tercera CatalanaNOU9EL 21

Palautordera 1

Clopés, Saludas, Garcia, Cullell, 
Bosch, Galo, Juanjo Alba, Culell 
(Puchol), Tohà (Crespo), Marc Alba i 
Redondo (Venegas).

Sant Celoni 2

Deumal, Haro (Zafon), Albarrán, 
Siles, Mora, Casacuberta, Jubany, 
Garcia, Oms (Moreno), Cardoso i 
Pérez (Casanovas).

ÀRBITRE: Enric Bureu Méndez. TG: Galo, Tohà, Cullell, Juanjo Alba, Redondo, 
Marc Alba i Juan López (Staff) del Palautordera. Oms i Casacuberta del Sant 
Celoni. TV: Siles, del Sant Celoni, per doble targeta (min. 68 i 89). 

GOLS: 0-1, Pérez, min. 23; 0-2, Mora, min. 43; 1-2, Marc Alba de penal, min. 89. 

Santa M. de Palautordera

EL 9 NOU

Dos gols a la primera part 
van encarrilar la victòria 
del Sant Celoni (3r) en el 
derbi contra el Palautordera 
(14è). L’equip entrenat per 
Jesús Martín va guanyar per 
1 gol a 2 i es torna a acostar 
a la segona posició de la 
taula després de l’empat del 
Vilanova.

Mario Pérez va obrir la 
llauna pel conjunt celoní 
al minut 23 de partit. El 
Palautordera no va encaixar 
bé el gol i abans del descans 
va veure com el Sant Celoni 
ampliava l’avantatge amb un 

Bellavista 1

Serrano, Díaz, León, Solà, Illa 
(Fernández), Elhadji, Diallo (Duran), 
Carrasco, González, Jabbi (Rebollo) i 
Muñoz (Manigha).

ÀRBITRE: Ramses Almeda Millán. TG: Navarro, Azghir, Fuentes i Oscar 
Campuzano (cos tècnic) del Vilanova. Díaz i Muñoz del Bellavista. TV: Del 
Bellavista, per doble targeta groga, González (min. 44 i 62) i Rebollo (min. 80 i 
88). 

GOLS: 0-1, Diallo, min. 25; 1-1, Navarro, min. 31. 

Vilanova 1

Gil, Azghir, Maldonado, Alonso, 
Navarro, Campuzano, Valls, 
Martínez, Colomo (Campos), Fuentes 
i De la Torre. .

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

El Vilanova (2n) s’allunya 
de la primera posició de la 
taula amb l’empat d’aquesta 
jornada davant el Bellavista, 
que ocupa la setena posició 
de la taula.

Els visitants es va avan-
çar amb un golàs de Diallo 
amb un xut fort des de fora 
l’àrea que va entrar per l’es-
caire al minut 25 de partit. 
El Vilanova va reaccionar 
ràpid i només sis minuts més 
tard va posar l’empat a 1 al 
marcador mitjançant Pedro 
Navarro. 

A la segona part, hi va 
haver molta disputa entre els 
dos equips per emportar-se 
els tres punts. El Bellavista 
va tenir bones ocasions de 
jugada per fer el gol, i el 

Vilanova també va crear 
perill a pilota parada, però 
cap dels dos equips no va 
poder materialitzar cap de 
les jugades en gol i emportar-
se els tres punts. 
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