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El Torregrossa goleja el 
Soses i és a un pas de la 
final del Pepito Esteve
Els visitants van dominar en el primer temps

futbol torneig pepito esteve

Un jugador del Soses i un altre del Torregrossa lluiten per una pilota, ahir durant el partit.

4 torregrossa

0 soses

torregrossa: Víctor Pérez, Teixidó, Sekou, 
Diakité (San Saturnino, 84’), Franco (Daniel, 69’), 
Bargalló, Jon, Puig (Iglesias, 52’), El Allouche, Vall 
i Pérez (Reche, 69’).

soses: Raül Palau, Mesalles (Capell, 46’), Izcara, 
Ricard Palau, Centellas (Estrella, 19’), Jacob (Mar-
tí, 83’), Eritja, Oriol, Bangoura (Àlex Giménez, 
80’), Sabaté i Jordi (Vallés, 46’).

gols: 1-0, Franco (6’). 2-0, Diakité (58’). 3-0, 
Franco (65’). 4-0, El Allouche (89’).

Àrbitre: Calbeto Marzo. Groga als locals Pérez 
i Bargalló i al visitant Bangoura.

ramon clariSó
❘ TORREGROSSA ❘ El Torregrossa és a 
un pas de la final del Pepito Es-
teve, que es jugarà a partit únic 

a Torrefarrera amb l’Sporting 
de Pinyana, classificat directa-
ment. Ahir, es va imposar en el 
partit d’anada de les semifinals 
a un Soses que, malgrat anar 
perdent des del minut 6, va do-
minar en el primer temps. I, a 
més, va acabar encaixant tres 
gols més.

En la primera part, els locals 
van patir perquè el Soses va 
pressionar molt i va ser superior 
contra un Torregrossa que no va 
passar de correcte. Els visitants 
van trobar la clau del seu domi-
ni a l’aconseguir frenar amb èxit 
la sortida de pilota del seu rival, 
encara que renunciant al seu es-
til habitual de joc. No obstant, 
el Torregrossa va jugar amb cert 
alleujament per tenir avantatge 

MAITE MOnné

ef tremp angulÀria

1 3
David Fernández, 
César, Romero, 
Rubén, Durany, 
Sanneh, Borrell, 
Parreira, Bosque, Torra 
i Ezequiel.
Canvis: Jové per 
Borrell (46’), Sergio 
per Romero (46’), 
Adrià per César (46’) i 
Monferrer per Torra 
(60’).

Jean Carlos, Belhadji, 
Ospina, Manel, Baiget, 
Ximénez, Ivan Marín, 
Selva, Teixé, Gallart i 
Mane.

Canvis: Martín per 
Ximénez (46’), Dalghi 
per Selva (55’) i Segués 
per Manel (60’).

gols: 0-1, Ximénez (6’). 0-2, Ivan Marín (23’). 
0-3, Ximénez (p) (42’). 1-3, Ezequiel (70’).

Àrbitre: Boleda Franco. Groga als locals San-
neh, David Fernández, Rubén, Adrià i Sergio, i 
als visitants Ospina i Ivan Marín. Va expulsar el 
visitant Teixé per doble groga (80’) i Marchal, 
suplent del Tremp (50’).

incidències: Partit de Copa Catalunya Amateur, 
disputat al Municipal de Pedrasanta de Tremp.

redacció
❘ TREMP ❘ D’un partit igualat, en 
va sortir vencedor el que més 
va encertar. Així es resumeix 
l’eliminatòria a partit únic de la 
Copa Catalunya que van dispu-
tar ahir l’EF Tremp i l’Angulà-
ria. Els visitants van tenir premi 
al seu encert i van sentenciar a 
la primera part amb tres gols 
que els permeten passar ronda.

En els primers minuts, l’An-
gulària va pressionar l’equip 
pallarès, però sense arribar a 
comptar amb excessives oca-
sions de gol. En una jugada aï-
llada al minut 6, no obstant, 
Ximénez va aconseguir inau-
gurar el marcador. Va ser en 
una jugada d’estratègia, que el 

Va decidir l’efectivitat visitant
L’Angulària passa a la següent ronda de la Copa Catalunya després de vèncer en la seua visita l’EF 
Tremp || Va sentenciar el xoc abans del descans amb 3 gols, en jugades aïllades i amb gran encert

futbol Copa Catalunya

Plantilla, tècnics i aficionats de l’angulària celebren, després de la victòria, el pas a la següent ronda de la copa catalunya.

RAMOn OROMí

jugador urgellenc va rematar 
després d’una paret a la frontal 
en un córner. I, un quart d’hora 
després, Ivan Marín va fer el 0-
2, després de rebre una pilota, 
girar-se, i rematar a porteria. 
Va ser un gol que els futbolis-
tes locals van protestar per un 
possible fora de joc. 

Després d’aquest gol va bai-
xar una mica la intensitat del 
partit, i quan l’EF Tremp s’ha-
via sobreposat al cop psicològic, 
en una nova jugada aïllada a la 
frontal de l’àrea, el col·legiat va 
assenyalar un penal a favor de 
l’Angulària. La pena màxima 
la va executar Ximénez, que va 

anotar el 0-3 a tres minuts per 
arribar al descans del partit.

A la segona part, els locals 
van començar a tocar i arribar 
més, a la recerca d’un gol que 
fonamentés la remuntada. Al 
principi li va faltar encert i, a 
poc a poc, van anar esvaint-se 
les seues opcions. A vint minuts 

per al final, Ezequiel va fer l’1-3 
al rematar una centrada després 
d’una jugada col·lectiva. L’EF 
Tremp ho va intentar en els mi-
nuts restants, però no va tenir la 
sort ni l’encert que sí que havia 
tingut el seu rival, un Angulària 
que amb prou feines va rondar 
l’àrea en aquest segon període.

al marcador. Havia desfet l’em-
pat inicial transcorreguts uns 
exigus sis minuts de joc. En una 
pilota llarga, el darrere visitant 
va dubtar i Franco va ser l’en-
carregat de firmar l’1-0.

En el segon temps, el Torre-
grossa va fer un pas endavant, 

decidit a reblar el triomf. Aques-
ta vegada, va superar la pressió 
del Soses a la medul·lar i, amb 
pilotes a l’esquena, no hi va ha-
ver manera de frenar-lo i va aca-
bar golejant.

El 2-0 va arribar al quart 
d’hora de la represa del joc, en 

una arrancada de Diakité que, 
després de driblar quatre rivals, 
va acabar amb la pilota a la xar-
xa. El 3-0 el va marcar de nou 
Franco, en una jugada per la 
banda, i el 4-0 definitiu va ser 
obra d’Allouche en una segona 
jugada fruit d’un rebuig.
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