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La ‘Juve’ fa mitja dotzena 
de gols i segueix com a líder 

// REDACCIÓ

La Joventut Ribetana con-
tinua líder amb vuit punts 
d’avantatge sobre el segon, 
el Martorell B, i nou sobre 
el tercer, l’Olivella, després 
de golejar el Can Cartró per 
1-6 en el primer partit de la 
segona volta.

Curiosament, els ribetans 
van marxar al descans amb 
el marcador empatat, des-
prés que Didi tranformés un 
penal que ell mateix havia 
provocat i Carles empatés en 
una acció fregant el fora de 
joc. A la represa Roberto Gui-
llén va fer dos canvis i Alexis i 

L’Olivella goleja el 
Fontrubí per 6-1 
amb un gran ‘hat 
trick’ de Marc

PRIMERA REGIONAL

3a REGIONAL

// REDACCIÓ

L’Olivella va golejar per un 
contundent 6-1 el Fontrubí 
en un partit en què, tot i el 
domini a la primera meitat, 
va marxar al descans amb un 
ajustat 1-0, obra de Marc. El 
jugador local, espectacular, 
va marcar dos gols més a la 
represa i es va apuntar un 
hat trick. Dues dianes d’Isra, 
el pitxitxi olivellenc, i un més 
de Niño van fer pujar un es-
candalós marcador que els 
visitants només van poder 
maquillar amb un penal 
dubtós. CD Olivella: Gerard, 
Mendoza, Teti, Miguel, Cristi-
an, Pitu, Lolo, Niño, Coletas, 
Marc i Isra. També van jugar 
Quique, Roger, Pedro i José. 
L’Olivella es desplaça diu-
menge al camp de l’Horto-
nenc, on jugarà a les 12.

3a REGIONAL

La duresa del rival del 
Vilanova provoca la 
suspensió al minut 63  

// REDACCIÓ

El primer equip femení 
del CF Vilanova no va poder 
acabar de disputar el partit al 
camp del Cerdanyola, ja que 
l’àrbitre el va suspendre al 
minut 63 amb 2-2 al marca-
dor. El motiu va ser l’extre-
ma duresa de les locals, que 
van convertir el partit en una 
gran picabaralla i van propi-
ciar les lesions de Núria, Eli, 
Laura Anguela, Adriana i 
Vero. Veient que se li escapa-
va el control del partit de les 
mans, l’àrbitre va xiular el 
final abans d’hora.

Les de Juan José Luque 
s’havien avançat al marcador 
molt aviat, al minut 9, i al 20 
ja van situar un 0-2 que feia 
pensar en un triomf plàcid. 

Tanmateix, el Cerdanyola 
va començar a jugar dur i al 
minut 35 va veure com li xiu-
laven un penal que va trans-
formar en l’1-2. A la represa 
va continuar intimidant les 
jugadores visitants i al minut 
57 va aconseguir l’empat. Sis 
minuts després es produïa la 
suspensió.

El cadet goleja el Sant Boi
El cadet, per la seva banda, 
va golejar sense miraments 
el Sant Boi, en un partit en 
què va marcar al minut 1 
en una jugada col·lectiva i al 
descans ja dominava per 0-2. 
A la represa les vilanovines, 
que estaven jugant molt bé la 
pilota, van aconseguir dues 
dianes més. 

F. FEMENÍ
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L Can Cartró

1
Jugadors J. Ribetana:
Nico. Titi, Moha, Guti, Oriol, 
Mario, Vilalta, Roger, Candel, Didi i 
Messi. També van jugar David, Lluis 
i Raimon.

J. Ribetana

6

Gols:
0-1 Didi, p. (20’); 1-1, Carles (32’); 
1-2, Didi, p. (65’); 1-3, Gerard (68’); 
1-4, Didi (73’); 1-5, Jordi Pérez (76’) i 
1-6, Candel (87’).

Àrbitre:
Pérez López, regular. Va expulsar 
dos jugadors locals i un visitant.

// VICENÇ RAMÍREZ

El filial del CF Vilanova va 
aconseguir al camp del Base 
Espirall una de les victòries 
més importants de la tem-
porada per molts motius: 
perquè suposa prendre’s la 
revenja de l’1-4, perquè li 
permet recuperar la segona 
posició, perquè els vilafran-
quins són uns rivals directes, 
perquè l’equip necessitava 
guanyar després d’un parell 
de partit mediocres...

Victòria importantíssima del 
Vilanova, que torna a ser segon 

Per tot plegat, els de David 
Requero van sortir comple-
tament endollats al 
partit i al minut 
10 ja manaven al 
marcador. José 
Antonio es va 
treure una bona 
centrada des de 
la banda i Edu, en 
carrera, va allotjar 
el cuir al fons de la 
xarxa. Va ser l’inici d’una 
veritable batalla en la qual 

els locals van vendre cara la 
derrota, però els vilanovins 

van jugar sempre molt 
concentrats. El Base 

Espirall va posar en 
problemes diverses 
vegades la porteria 
defensada per Toni, 
però el Vilanova B 

va mantenir el mar-
cador local a zero. Va 

mancar un segon gol que 
permetés encarar amb calma 
els darrers minuts i, de fet, 

PROPER 
PARTIT

15,30
VILANOVA B

SANT ILDEFONS

Els vilanovins 
eixuguen la mala 
imatge d’altres 
partits i es prenen 
la revenja de l’1-4
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L Base Espirall

0
Jugadors CF Vilanova B:
Toni, Adri, Marcos Fernández, Sergi, 
Capa, Sabrià, Edu (Juanma), Kodro 
(Morillas), Polonio (Abel), David Gui-
sado (Palou) i José Antonio (Marc).

Vilanova B

1

Gol:
0-1, Edu (10’).

Àrbitre:
López Sánchez, correcte.

Edu, a la imatge amb el número 8, va ser l’autor del gol al camp del Base Espirall fdg/m.vall

Edu va estar a punt d’aconse-
guir-lo al minut 46, amb un 
xut que se’n va anar fora per 
poc, i al 75, en un llançament 
de falta.

Al final, els blaus van su-
mar tres punts cabdals, que 
els permeten tornar a la zona 
de promoció, abans de rebre 
dissabte el Sant Ildefons. 
L’encontre es disputarà a dos 
quarts de quatre de la tarda, 
abans del partit del primer 
equip davant del Manresa.   

Jordi Pérez van donar més ve-
locitat al joc. Un altre penal 
provocat per Didi, un gol de 
Gerard tres minuts després 
i el hat trick de Didi van sen-
tenciar el partit. Jordi Pérez i 
Candel completaven la gole-
jada d’una Juve que demà rep 
a les quatre el Castellbisbal.

La Ribetana es manté al capdamunt de la taula fdg

Raons per no llançar la tovallola

Entre la gran empastifada, 
l’arrivo, les Comparses, els balls 
de mantons i de tot el que envolta 
la nostra ciutat a l’hora de rendir 
homenatge al Carnestoltes, avui 
parteixo de la base que ningú té 
gaire temps per llegir d’esports. 
moment molt oportú, doncs, de 
parlar (per primera vegada, en el 
meu cas) de la marxa actual del 
Club de futbol vilanova. detecto 
molt pessimisme al meu voltant. 
I és, fins a un cert punt, justificat. 
antepenúltims a la lliga, no és el 
moment precisament de llançar 
coets...ara bé, no és per llançar la 
tovallola tampoc.

a punt de complir 10 anys des 
de la meva arribada a la capital 
de garraf, recordo quan el gran 
partit de la temporada era el derbi 
contra el Sitges. En pocs anys, van 
venir els ascensos (què puc expli-
car que no pugui fer-ho millor el 
meu company d’El Rombo Josep 
alonso!) des de Regional Prefe-
rent passant per Primera Catala-
na fins arribar a la Tercera divisió, 
on hem disputat els play-off dues 

vegades i en el cas del partit con-
tra el valencia B fa dos anys quan 
van estar a un gol de la glòria que 
significa la Segona B.

I l’estadi, què? al ser geltru-
nenc, durant vuit anys vaig viure 
molts anys al costat de l’antic 
camp de futbol, un lloc del qual 
guardo molts bons records, però 
que no té res a veure amb el nou 
estadi dels antics Obrers, que és 
un orgull de la nostra ciutat, mal-
grat que tinc la sensació que no és 
la fortalesa que hauria de ser. les 
instal·lacions són de primera i és 
indiscutible que en aquest sentit 
el Club de fubol vilanova ha fet un 
pas de gegant.

la salvació? Estem a un punt, 
no a 10, i queda molta lliga. 
aleshores, si reconeixem l’esforç 
dels jugadors, si deixem a Santi 
Palanca treballar en pau, si ens 
tanquem una mica més darrere... 
es pot salvar els mobles. ara bé, si 
els voltors comencen a volar per 
l’Estadi al mes de febrer, haurem 
begut oli. Ànims, amics afeccio-
nats, i bon Carnaval.

Escriu Christopher Tulloch
Periodista i professor universitari

la salvació del Club de 
futbol vilanova? Estem 
a un punt, no 10, i queda 
molta lliga.

I la setmana
 que ve ...

Josep Alonso


