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El Futsal Aliança Mataró visitava la complicada pista del Pineda de Mar, conjunt situat tretzè a
la taula i que marca el límit de la salvació, a la que abans de disputar el matx amb els nostres
es situava amb 26 punts, dels quals 20 els havia assolit a casa.

El partit es va desenvolupar en un context de tensió constant. La intensitat i un ritme boig van
marcar un emocionant partit on el control i la possessió habitual dels nostres es va veure
contrarestada per la treballada defensa del Pineda, que reduïa espais i dificultava molt el joc.

Els locals no dubtaven en frenar el joc dels mataronins a base de faltes i d’una agressiva
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defensa, pràcticament al límit en totes les acciones. Carlos Villarin, al minut quatre, va avançar
al Futsal Aliança Mataró (0-1), però cinc minuts més tard, una falta inexistent a la frontal va
suposar l’empat (1-1).

Diverses accions de superioritat mal gestionades o mal finalitzades per part dels vermells
anaven instaurant poc a poc una sensació de nerviosisme al conjunt mataroní, però pocs
minuts abans d’anar al descans, Marc Caballeria avançava novament els nostres (1-2) i
aportava una mica de tranquil·litat a la plantilla.

Amb aquest 1-2 s’arribava al descans, un resultat força curt tenint en compte que la majoria
d’ocasions van ser clarament mataronines al llarg dels primers vint minuts.

A la represa, però, es viuria un partit diferent quant al control de pilota i les ocasions. Els
nostres perdrien en gran part el domini de la possessió, i novament el nerviosisme s’instaurava
a la plantilla. Excessives pèrdues de pilota que generaven ocasions del rival, un Pineda que
poc a poc s’anava creixent. Al minut 6 de la segona part el conjunt local trobaria recompensa,
en forma de gol, a l’esforç i la gran actitud mostrada a pista (2-2).

El partit es va començar a embrutar i el joc visitant es va veure encara més reduït, pràcticament
no hi havia un clar dominador i es donava per suposat que l’equip que cometés un error es
veuria altament perjudicat. I així va ser. Una pèrdua va suposar un contracop que novament
Marc transformava en gol quan mancaven poc més de quatre minuts pel final (2-3).

El Pineda demanava temps mort i preparava el joc de 5 un minut més tard. A la primera jugada,
quan pràcticament duia 10 segons de possessió, els locals trobaven amb excessiva facilitat una
diagonal que acabava amb gol al segon pal (3-3). Un cop molt dur per als nostres, que veien
com s’escapaven dos punts vitals per la lluita per la segona plaça. A manca d’un minut el Futsal
Aliança ho provaria amb porter jugador, i després de moure molt bé la pilota va estar a punt de
tornar a avançar-se quan mancaven segons pel final, però el xut sortia desviat per sobre el
travesser.

Ara mateix els nostres són tercers, únicament a quatre punts del Centelles, segon classificat,
amb el que encara han de jugar a final de temporada. Quart és el Montsant, que amb 42 punts
està dos per sota de l’Aliança Mataró.
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Aquesta setmana els nostres reben la visita del Ràpid, diumenge (10:30h) al Teresa Maria
Roca. Els de Santa Coloma, tot i haver obtingut una gran millora en els resultats les últimes
setmanes, són l’equip que marca el descens, a la catorzena posició, i a cinc del Pineda, rival al
que ha d’enxampar si volen evitar el descens. Per tant, es viurà un partit d’alta tensió amb dos
equips i dos objectius totalment oposats.
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