
// TONI LLAMAS / REDACCIÓ

Un oblit imperdonable, 
impropi d’un equip de Pri-
mera Territorial i encara 
menys d’un filial de Tercera 
Divisió, va estar a punt de 
costar-li molt car al Vilanova 
B. I és que els blaus van haver 
de començar amb només 10 
jugadors al camp del Júnior 
perquè es van desplaçar al 
terreny de joc del líder sense 
les fitxes federatives i només 
van poder presentar aquest 
nombre de DNI. 

Allò que apuntava a tragè-
dia, tanmateix, va quedar en 
una anècdota gràcies a l’en-
trega dels jugadors, que tot i 
la inferioritat numèrica van 
arribar al descans amb un 0-0 
i després d’una única ocasió 
aïllada. A la represa, amb 
les fitxes ja presentades i 11 
contra 11, va arribar curiosa-
ment el primer gol del Júnior 
al minut 57. Els vilanovins 
es van obrir i van acabar tro-
bant el seu premi al minut 
75, amb l’1-1 de Tanev. 

Malgrat els esforços del 
líder, el Vilanova B va defen-
sar el seu punt amb molta 
empenta i va sumar un em-
pat que cal considerar com 
a molt positiu, ateses les cir-
cumstàncies que van envol-
tar el desplaçament.

El Roquetes cau en un partit 
boig amb sis gols en 20 minuts

Qui no va fallar és el Sitges, 
que rebia el cuer Martorell i 
el va derrotar per un mínim 
1-0 en un partit en què va 
marcar molt aviat, però que 
no va poder tancar amb un 
segon gol. Els sitgetans es van 
haver de sobreposar a 
la baixa de Rubia, 
sancionat amb 
dos partits, da-
vant d’un rival 
que tenia el seu 
tècnic, Juanjo 
Hernández, ex 
del Sitges, també 
a la graderia castigat. 
Els de Manel Rodríguez ja 
van avisar al primer minut 
en una pilota que va recu-
perar Gerard i que Fuentes 
va xutar llepant el pal. Poc 

després, en una jugada as-
sajada, Cols va pentinar la 
pilota i Oriol Merchán, tot 
sol al segon pal, va situar l’1-
0. Els visitants van disposar 
de dues bones ocasions al 
minut 20 i 27, però Santi no 

va estar encertat, mentre 
que José Luis també en 

va generar una de 
bona en una tisora 
que va sortir fora 
per poc. 

A la represa el 
Sitges va tenir un pa-

rell d’ensurts en una 
mitja volta de Moratalla 

al minut 66, que va treure 
Arnalot, i una vaselina al 70, 
que va sortir fora. El Sitges 
va haver de patir fins al final, 
tot i que José Luis va tenir el 

Paulo va marcar contra el Capellades, però no va evitar el KO YOL

Oblit imperdonable i gesta

El Sitges va fer els deures davant del cuer Martorell YOL
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L UE Sitges

1
Jugadors UE Sitges:
Arnalot, Edgar, Javi, Arenas, 
Guzmán, Gerard (Héctor), Merchán 
(Rubén), Cols, José Luís (Mauri), 
Moha (Pulido) i Fuentes (Almela).

Martorell

0

Gol:
1-0, Merchán (9’).

Àrbitre:
García Fuster, correcte.

// REDACCIÓ / TONI MUÑOZ

La UE Roquetes va estre-
nar amb derrota la gespa del 
Municipal de les Roquetes en 
un partit completament boig 
amb el Mediona. Veient el 3-
4 final sembla impensable 
que al descans no hi hagués 
gols o que fins al minut 68 el 
marcador fos de 0-2 per a un 
Capellades que havia sortit 
en tromba. Al 70 Kodro va 
retallar distàncies i va donar 
peu a la bogeria, ja que el Ca-
pellades va fer l’1-3 en la se-
güent acció i, només servir de 
centre, els locals van replicar 

amb el 2-3, una centrada de 
Puyu per Paulo. Amb aquest 
resultat els de Sergio Izqui-
erdo van començar a apretar 
i van disposar d’una falta a la 
frontal perfecta per a Kodro, 
però un mal servei va propi-
ciar una contra que acabava 
amb el 2-4. El Roquetes va te-

Futbol - SEGONA TERRITORIAL
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L UE Roquetes

3
Jugadors UE Roquetes:
Llor, Nico, Rafa (Edu), Hurtado, Ivan 
(Marc N.), Óscar (Ramsés), Puyu, 
Kodro, Borrell (Martín) Paulo i Santi.

Capellades

4

Gols:
0-1, (52’); 0-2, (59’); 1-2, Kodro 
(70’); 1-3, (71’); 2-3, Paulo (72’); 2-4, 
(83’) i 3-4, Kodro (84’).

Àrbitre:
Pelegrín Martín, regular.
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L Júnior

1
Jugadors Vilanova B:
Jonathan (Álex Rodríguez), Pérez, 
Ayala, Ortega, Gómez, Serrano 
(Moreno), Morillas, Jordi, Mercadé, 
Tanev, Víctor i Brull.

Vilanova B

1

Gols:
1-0, Coke (57’) i 1-1, Tanev (75’).

Àrbitre:
Joan Ponce, correcte. Va expulsar 
Mercadé amb dues grogues al 87’.

nir temps de fer el 3-4, però a 
partir d’aquí el Capellades va 
perdre temps.

Tampoc va tenir sort el 
Suburenc, que va rebre un 
3-0 a Piera que podria haver 
estat molt diferent si a la pri-
mera part Juanma hagués 
aprofitat un mà a mà amb 

El filial juga amb 10 la primera part perquè no presenta les fitxes i empata
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L CF Cubelles

1
Jugadors CF Cubelles:
Lolo, Gerard, Almirall, Gonzalo, 
Iván (sergi), Raúl (Bubu), Dan, Pep, 
Cristian (Luismi), Francesc i Adrià 
(Jesús).

U. Bellvitge

2

Gols:
0-1, Sebas (45’); 1-1, Gerard (77’) i 
1-2, Aitor (83’).

Àrbitre:
Calleja Martínez, correcte.

el porter o local o el gran xut 
de Jordi Muñoz no s’hagués 
estavellat al travesser. A la 
represa, però, tot va canviar 
i al minut 53 el Piera ja va 
avisar amb una jugada que 
Albert va haver de refusar 
dues vegades. Només tres 
minuts després arribava l’1-

2-0 al minut 87 en un xut que 
es va estavellar al travesser.      

Nou KO del Cubelles
La nota negativa de la jorna-
da va ser la nova derrota del 
Cubelles, aquest cop com a 
local, davant d’un Capellades 
que va estar sempre molt ben 
situat al camp. Els visitants 
van pressionar molt bé i no 
van deixar respirar els de 
Delfí Ferreres, molt impreci-
sos en la passada. Poc abans 
del descans va arribar un 0-1 
que va ser clau i va obligar el 
Cubelles a abocar-se a l’atac, 
amb més ganes que idees. Tot 
i això, al minut 77 Gerard va 
empatar en una pilota morta, 
però ràpidament va arribar 
l’1-2 d’Aitor.

GOLS 
DECISIUS

2
DE TANEV

0, que va entrar com un obús 
a la porteria d’un Suburenc 
que es va desencaixar i ja va 
ser incapaç de reaccionar. Els 
canvis, ofensius, tampoc van 
funcionar i els locals van aca-
bar sentenciant amb dos gols 
en tres minuts. Els sitgetans 
jugaven ahir amb només 10 
jugadors, amb aquesta edició 
tancada, la segona part del 
partit de Vilanova del Camí, 
suspès amb 0-0.

El Ribes, per contra, és ja 
l’equip millor classificat del 
Garraf a la categoria en supe-
rar per 4-2 el Monjos en un 
partit que va anar a buscar 
des del primer minut. Sara-
bia, a la sortida d’un córner, i 
Serra, en una gran jugada, ja 
van situar un 3-0 que Guille 
va eixamplar al minut 60. Un 
penal al minut 70 i un segon 
gol van fer pensar el pitjor,  
però Moreno va apuntillar. 

El Suburenc rep 
un correctiu sever 
al camp del Piera i el 
Ribes és l’únic capaç 
de sumar els punts
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L CD Ribes

4
Jugadors CD Ribes:
Xavi, Eloi, Carlos Martínez, Sarabia, 
Josan, Óscar (Sevilla), Luismi, Tomi, 
Gómez (Paco), Serra (Raúl) i Guille 
(Moreno).

Monjos

2

Gols:
1-0, Sarabia (15’); 2-0, Serra (20’); 
3-0, Guille (60’); 3-1, de penal (70’); 
3-2, (80’) i 4-2, Moreno (90’).

Àrbitre:
Carrion Cuadrado, correcte.
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L Piera

3
Jugadors Suburenc:
Albert, Andreu, Sergio (Eric Roque-
ta), Josu, Marc Auge, Toni Ruzafa, 
Mario, Jordi Muñoz (Chechu), Alejo 
(Granados), Pablo (Denis) i Juanma.

Suburenc

0

Gols:
1-0, (56’); 2-0, (79’) i 3-0, (82’).

Àrbitre:
Fernández González, correcte.

La prèvia

El Vilanova B i el Sitges jugaran 
demà dissabte un derbi inèdit

 Tot i que la història 
està farcida de derbis entre 
Vilanova i Sitges, mai el fi-
lial de l’equip de la capital 
del Garraf s’havia enfrontat 
als seus veïns, com passarà 
demà a les sis de la tarda 
a l’Estadi dels Alumnes 

Obrers. Els sitgetans, millor 
classificats, arriben amb la 
baixa del sancionat Rubia, 
mentre que els vilanovins 
volen trencar una ratxa 
de dos empats. El Cubelles 
juga diumenge a Sant Cugat 
a dos quarts de cinc.


