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Aquesta Diada de Sant Jordi el juvenil A organitza una parada de roses ubicada al número 11
de la Riera, davant de l’acadèmia Inlingua, patrocinador dels dos equips juvenils del nostre
club. La parada està oberta a partir de les 9h del matí fins les 7h de la tarda aproximadament.

Tots els que compreu una de les roses de la parada tindreu un sèrie d’avantatges:

Participareu en un sorteig d'1 nit d'hotel 5* a Roses

Vales 2x1 per anar a un teatre del Grup Balañà

A més a més, comprant les roses de la parada del club contribuireu amb la Marató de TV3 i
amb el viatge a Mallorca del juvenil A.

El diumenge 22 d’abril durant tot el matí al Pavelló Teresa Maria Roca també tindrem una
paradeta amb roses.
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El juvenil A del Futsal Inlingua Mataró va guanyar 2 a 5 a la complicada pista del Ripollet, i
continua lluitant frec a frec amb el FC Barcelona pel títol de lliga nacional, cosa mai vista en la
història del club. Ara aquest cap de setmana no hi haurà lliga, tot i que els vermells dijous si
que jugaran els vuitens de final de Copa Catalunya a la pista del FS Cerdanyola. Dimarts a les
19:30 hores els mataronins rebran la visita de la Unión de Santa Coloma de Gramenet, matx
que en el seu dia es va ajornar per causes meteorològiques. Si els mataronins sumen els tres
punts es quedaran a només dos punts dels blaugranes quan restaran dues jornades per acabar
el campionat.

Els mataronins van dominar la primera part de principi a fi, tot i així només Víctor Galera a
passada de Llibert Canal va aconseguir foradar la porteria local. A la represa al minut 3’ de joc,
després d’un córner Víctor Galera va fer el 0-2. Tot seguit els locals van retallar diferències,
però els mataronins no es van venir avall i a manca de vuit minuts pel final, Kambon Touré
després de sortejar un rival va realitzar un gran xut de puntera que va entrar per l’escaire.

Els locals van seguir anant a per totes i van cometre la sisena falta que va executar
magistralment David Peña (1-4). Ja amb el Ripollet jugant de cinc Joel Císcar va treure de
banda ràpid perquè Kambon Touré fes el cinquè gol mataroní. I ja a les acaballes del matx els
de casa van fer el definitiu 2 a 5.

Van jugar: Pau Bassa, Llibert Canal, Pablo Fernández, David Peña, Victor Galera, Marc
Vinyals, Kambon Touré, Joel Císcar i Adrià Lara.

3/4

Aquest Sant Jordi compra les roses del Juvenil A
Escrit per Administrator
dimarts, 17 d'abril de 2018 00:00 - Darrera actualització dijous, 19 d'abril de 2018 15:51

Esmentar que al Futsal Mataró li queden dos partits a casa davant La Unión i Montcada i acaba
el campionat dissabte 28 d’abril a la pista del Palma Futsal Mallorca. Per la seva banda, el
Barça li queda rebre a casa el CN Sabadell i tancarà la lliga a la pista de la Unión de Santa
Coloma de Gramenet.

Destacar que aquesta setmana el juvenil del club David Peña Romero jugarà amb la selecció
catalana sub 19 la fase final del Campionat d’Espanya a Utebo (Saragossa), enfrontant-se
dissabte 14 davant Galícia, l’altre semifinal la jugaran Madrid i Aragó.
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