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Ángel Alcolea, entrenador 
del Vilanova, ja fa temps que 
no vol mirar més enllà del 
partit de cada cap de setmana. 
Coneix el run run que hi ha a la 
capital del Garraf amb la seva 
figura i assegura que només 
vull pensar en positiu, en 
seguir treballant i en men-
talitzar el grup per inten-
tar sortir endavant. Alcolea 
té el suport de la majoria de la 
plantilla i això l’ajuda a sobre-
viure en el càrrec. La pròxima 
prova per a l’equip blau és 
aquest diumenge al camp de 
la Pobla de Mafumet, conjunt 
que tanca la zona de play-off, 
però que porta dues derrotes 
seguides al seu camp.  

Al no tenir la continu-
ïtat de bons resultats que 
desitjaríem, és obvi que 
tornem a viatjar amb la ne-
cessitat de treure alguna 
cosa positiva, però sabem 
que tant aquest desplaça-
ment com el pròxim, al 
camp de l’Espanyol B, són 
molt complicats, apunta 
Alcolea.  El Vilanova té la bai-
xa del sancionat Valldosera. 
El capità, a més, té un pinça-
ment al menisc del genoll es-
querre i ha de guardar repòs. 
El descans obligat d’aquest 
diumenge l’ha d’ajudar a re-
cuperar-se. La bona notícia 
és que Cristian ja es torna a 
entrenar amb el grup i hauria 
d’estar disponible. 

El partit al camp de la Po-
bla de Mafumet arriba després 
que aquesta setmana l’equip 
hagi conegut per boca de la 
junta directiva retards en el 
pagament de les pròximes 

mensualitats. Segons fonts 
del vestidor, se’ns ha dit 
que no hi haurà retallades, 
però que no estan clars els 
terminis de cobrament. 
La plantilla està pendent de 
percebre les nòmines del mes 

de desembre. Alcolea admet 
que això genera cert neguit 
dins la normalitat. Una de 
les prioritats que hi ha al club 
és cobrir les despeses dels des-
plaçaments dels jugadors que 
vénen de fora.

El Cubelles va encetar 
el 2012 amb la victòria més 
àmplia de la temporada. Els 
blaus es van imposar per 5-1 
al Marianao Poblet. El més 
curiós és aquest triomf tan 
rotund va arribar en un dels 
partits més discrets dels ho-
mes de Christian Garcia des 
que va alçar-se el teló de la 
Lliga. 

La primera meitat va ser 
molt ensopida i només Adrià 
Robert va ser capaç de crear 
perill amb internades per la 
banda esquerra. De fet, l’1-0 
va néixer a les botes d’Adrià, 
que va enviar una centrada 
perfecta perquè Víctor Mo-
rillas la rematés amb el cap 
al fons de la xarxa. Al minut 
40 va arribar el 2-0, obra de 
Francesc des del punt de pe-
nal. En tota la primera meitat 

el Marianao no es va apropar 
a la porteria d’Edgar Dorado, 
que defensava els tres pals del 
Cubelles pel partit de sanció 
de Cristian Anglada.

Ja en la segona meitat 
Adrià Robert va deixar el par-
tit enllestit amb un esplèn-
did xut de falta. Al minut 71 
Francesc tornava a marcar 

per eixamplar l’avantatge i 
al 88 Sergi Serra es va afegir 
a la festa amb el 5-1. El gol de 
l’honor del Marianao va arri-
bar just després.

Amb aquesta victòria el 
Cubelles porta 11 partits se-
guits sense conèixer la der-
rota i s’endinsa en la zona 
tranquil·la de la taula.

L’Olivella va aconseguir 
un empat heroic contra el 
Vilanova B en un derbi farcit 
de gols. L’equip de Manolo 
Cantos va igualar un 1-4 ad-
vers en la segona meitat.

Va començar manant el 
Vilanova B, que es va situar 
per davant mitjançant Martí. 
Joel va empatar al cap de dos 
minuts amb un magistral xut 
de falta, però l’equip vilanoví 
va posar-hi una resposta con-
tundent amb tres dianes en 
19 minuts obra de Juanma, 
Martí i Laguna. 

L’Olivella no va tirar la 
tovallola. Manolo Cantos va 
moure la banqueta i l’equip 
es va enfortir. La pressió dels 
locals va començar a posar en 
entredit el joc del Vilanova B 

i Josemi va fer el 2-4 al reco-
llir una pilota a l’àrea petita. 
Joel va retallar encara més 
l’avantatge amb un xut de 
falta al pal curt i Jordi va aca-

bar empatant després d’una 
internada per la banda. Amb 
el xiulet final, l’alegria es va 
desbordar entre els jugadors 
de l’Olivella.
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El directiu Raúl Sánchez va 
presentar dimarts la seva di-
missió de la junta del Vilanova 
després de vuit anys. Sánchez 
ha explicat els motius de 
la seva marxa en una carta 
adreçada al president Trave-
ria, a la directiva i als mitjans 
de comunicació en què es 
mostra molt decebut. Segons 
relata Sánchez, els directius del 
Vilanova som una simple figura 
decorativa que imposen els regla-
ments federatius, ja que el club 
està dirigit per la única voluntat 
de dues o tres persones d’esquena 
a la realitat. L’actual situació es-
portiva del primer equip reque-
reix, al meu entendre, mesures 
dràstiques que per desgràcia crec 
que no s’estan prenent. El Club de 
Futbol Vilanova està actualment 
en descens directe a Primera 
Catalana i a només dos punts 
de l’últim classificat. Tot i això, 
la junta i el president continuen 
donant un suport incondicional a 

un entrenador que en els dos anys 
que porta al front de l’equip no ha 
demostrat ser capaç de donar-li 
estabilitat ni un patronatge de joc 
seriós que doni confiança, punts 
i alegries als socis i a l’afició. Tot 
plegat ha portat el Vilanova a 
flirtejar constantment amb el 
descens de categoria. Sánchez 
afegeix: Tot i que aquests condi-
cionats haurien de dur de manera 
irremissible a la destitució fulmi-
nant de l’entrenador, ja fa mol-
tes setmanes que s’ha optat per 
desmuntar una plantilla que, en 
boques del mateix president i de 
l’entrenador, era molt millor que 
en temporades anteriors. Per a 
Sánchez s’han fet moviments 
en la plantilla (altes i baixes) 
sense resultats, i encara i així no 
es vol reconèixer que el que falla és 
la direcció de l’equip. Es continua 
dilatant una decisió que al final 
caurà, malauradament, pel seu 
propi pes, però potser serà massa 
tard. 


