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El sènior femení del Futsal Aliança Mataró va sumar la segona victòria de la temporada
després derrotar a casa 3 a 0 al Tortosa. Després de tres jornades de lliga les mataronines
tenen sis punts i es troben en sisena posició a només 1 punt del líder, prova de la gran igualtat
que hi ha per ara en aquesta categoria.
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El partit va començar tranquil amb un bon joc de les mataronines, però amb falta de profunditat,
al minut 8’ Maria Espinar feia pujar el primer gol al marcador amb un xut des de fora de l'àrea.
Vuit minuts més tard seria Cristina Vázquez qui aprofitant un refús de la portera del Tortosa,
feia el 2-0 amb el que es va arribar a la mitja part.

La segona part va començar amb un ritme una mica més ràpid i el Tortosa va tenir alguna
opció de fer mal a les mataronines, però l'encert de la defensa i les bones intervencions de la
portera mataronina va fer que no trobessin porteria les visitants. Ja amb el partit més controlat i
amb una molt bona imatge de joc quan falten 8 minuts pel final del partit es va veure un
autèntic golàs, Maria Espinar penjava una pilota a l'esquena de la defensa visitant i Carla
Tortajada engaltava la pilota superant per dalt a la portera visitant.

Destacar el paper de la juvenil Sara Cayuela que va reforçar la plantilla per suplir les baixes
d'Irene i de Nerea. Aquesta setmana el sènior femení visitarà la pista de l'Estel Vallseca, que
amb dues victòries i un empat són segones empatades a punts amb el líder l'Altafulla.
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