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unmal in¡ci
El Vilanova i la Geltrú va marcil als 36 segons de partit i aquest gol va condicionar el joc dels de
Sergr Vela I I 
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VILANOVA ATPICAT

Marc, Raventós, Ca-

rrasco, Bonet, Prades,

Marcos, Segana,
Alonso, Villabordo,
Faura ¡ Cortés.
Canv¡s: Molina per
Alonso (58J, Pinilla
perVillabordo (83J,

Mor¡llas per Faura
(83J, Galera per Sega-
na (88').

Edgar, Ganiga, Chiné,

Ayats, Cagigas,
Francès, Padro, Eenet
Loren, Gomà i Juan-

ma.
Canvis3 Montoy per
Juanma (58),Toje per
Cagigas, Ezequiel per
Loren (73), Cholo per
Ayats (89J, Franck per
Gomà (89').

Gol¡ l-0 Pndes (l').

Àrbitres: Marc Balastegui. Va amonestar el lo-
cal Pinilla ¡ els visitants Cagigas, Garriga, Gomà
i Chiné.

lncidènciesr Part¡t corresponent a la desena
jornada de la Primera Catalana disputat al Mu-
nicipal deVilanova i lä Geltrú, davant la presèn-

cia d'uns 150 espectadors.

¡terx RRRIÀ
I vrLANovA r LA GELTRú I lJAlpicat va
caure en la visita al camp delVi-
lanova, víctima d'un matiner gol
(als 36 segons de joc) dels locals
(1-0). Aquesta situació va aca-
bar condicionant el desenvolu-
pament del partit, malgrat que
els jugadors de SergiVela van te-
nir ocasions per haver-se empor-
tat algun punt en la seua visita
al Garraf.

Els locals van marcar en la pri-
mera ocasió que van tenir. Des-
prés de traure de centre, elVila-
nova va penjar la pilota cap a
l'àrea visitant.Allà, la defensa
de l'Alpicat va rebutjar la pilo-
ta, rebuig que va ser recollit per
Prades. Els saguen van sortir cap
endavant, pensant que el
migcampista tornaria a penjar i
van deixar els puntes en fora de
joc. Però no, Prades se'n va anar
recte, en solitari, cap a la porte-
ria superant la defensa amb una
pilota picada en autopassada,
per batre Edgar (1-0).
La resta del primer temps va es-
tar marcat per la tremenda þal-
tat i els xocs al centre del camp.
I-locasió més clara va caure del
costat visitant. Cagigas va aixe-
car el cap, en el cercle del cen-
tre del camp, i va veure avançat
el porter local. Des de més de
quaranta metres li va enviar un
fort xut en paràbola que va obli-
gar Marc a anar a totes per acon-
seguir el rebuig. Sense més oca-
sions destacades els dos equips
van enfilar el camí dels vesti-
dors.

Després del descans, el segon
acte que es va presentar va ser
molt diferent. LiAlpicat va sor-
tir molt fort per aconseguir l'em-
pat.Tanmateix, en el decurs del
joc hi va entrar un nou convidat,
el vent. Els de SergiVela, mal-
grat tenir-lo en contra, van tenir
les millon ocasions. La més des-
tacada va ser per a Juanma, qug

lJAlpicat es va veure sorprès pel Vilanova en la primera jugada de partit, que va resultar clau.

LAlpicat va superar el

revés que va ser

enca¡xar un goltot just

començar iva tenir
ocas¡ons per empatar

ï'.Hilil,lill'1,, 0
36 segons de joc és una

llosa molt pesant per a

qualsevolequ¡p

va disparar fort, va topar amb
Marc i Gomà, amb tot a favor,
va enviar la pilota fora quan els
lleidatans ja cantaven el gol.

Però cap alminut 70 de joc,
el partit va fer un gir i va ser el
Vilanova que va començar a
pressionar. Jugar en contra del
vent va començar a passar fac-
tura als jugadors de SergiVela,

que va veure com el seu rival els
va obligar a recular uns metres
i va començar a amenaçar la
seua porteria.

Edgar va ser providencial per
mantenir el seu equip dins del
partit. Fins a en tres ocasions
el porter visitant es va lluir en
xuts delVilanova per mantenir
l'l--0 al marcador. L?Alpicat man-
tenia l'esperança de l'empat
gràcies alatraça del seu porter.

Els últims minuts van provo-
car un nou gir del partit i elVi-
lanova va cedir metres i va do-
nar la pilota. Parapetats enre-
re, els locals es v¿ur defensar tan-
cant espais, mentre que els llei-
datans van posar setge a la seua
porteria, però sense sort i el re-
sultat ja no es va moure.

SergiVela: "El més
just hauria sigut
un empaf'
I Al finalitzar el partit,
l'entrenador de l'Alpicat,
SergiVela, no va dubtar a
manifestar que "el resul-
tat més just, vist el que ha
sigut el partit, hagués si-
gut un empat".Vela va afe-
gir també que "el joc ha
estat molt equilibrat i tots
dos hem tingut similars
ocasions per marcar". Fi-
nalment,Vela va afirmar
que "el fort vent ha mar-
cat sobretot la segona
patt".


