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El primer equip del Futsal Aliança Mataró va deixar escapar dos punts importantíssims en la
lluita per la segona plaça. Els mataronins rebien la visita del Ràpid Santa Coloma, equip situat
a les places de descens que, després d’haver fet un gran inici de segona volta, arribava a
l’últim tram del campionat amb opcions de salvar-se, quan semblava que ho tenia tot perdut.

Els locals no van saber superar l’alta pressió dels de Santa Coloma que, agressius a primera
línia, van anar millorant amb el pas dels minuts, després d’un mal inici de partit. Al minut sis,
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Miki, màxim realitzador del conjunt mataroní, recuperava una pilota a primera línia, encarava i
superava el porter visitant amb un xut col·locat (1-0). Pocs minuts més tard, novament Miki
anotava pels locals (2-0) en aprofitar un refús del porter a xut de Sevi. En poc més de dos
minuts, Abdyck, en una acció d’estratègia servida per Marc (3-0) i Pol, assistit per Requena,
establien un 4-0 que reflectia un major encert per part dels nostres, però sense fer del tot
justícia al que es veia a pista.

Quan semblava que el matx estava ja sentenciat, uns mals minuts finals condemnaven els
nostres a marxar al descans amb una avantatge de només dos gols. Primer amb una pèrdua
dins l’àrea que acabava amb un rebot i posterior gol (4-1) i, posteriorment, quasi a l’última acció
de la primera part amb el joc de 5, els visitants feien el 4-2. Un fort cop si tenim en compte que
amb el 4-0 semblava que els del Maresme ho tenien ben encarrilat.

A la represa, Requena establia el 5-2 , que semblava que novament permetia escapar els
nostres al marcador. Però lluny d’això, el gol va tenir un efecte contrari a l’esperat. El Ràpid va
aconseguir dominar la totalitat de la possessió de la pilota amb l’ ALIANÇA Mataró a mitja pista,
i tot i disposar d’opcions al contracop, seria el conjunt de Santa Coloma que retallaria distàncies
aprofitant una perillosa pèrdua de pilota (5-3). A manca de cinc minuts pel final, amb el Ràpid
novament jugant de 5, un xut exterior es convertia en el 5-4. Però el pitjor estava per arribar, i
com a la primera part, en l’última possessió de 5 de la que disposava el Ràpid, aconseguia
anotar i empatar així el partit a 5.

Els errors individuals en la presa de decisions van condemnar un Mataró que, actualment, és
tercer (45) empatat amb el Montsant, i sis per sota (51) del segon, el Centelles. A més, des
d’aquesta setmana, la categoria té un nou campió, el Cerdanyola, que amb la victòria 4-2 sobre
l’Arenys de Munt es proclamava campió en el que ha estat una lliga molt còmode, on en 25
jornades han cedit únicament 3 empats, precisament, un davant dels nostres.

Aquesta setmana l’Aliança Mataró juga diumenge a Bon Pastor, a les 20:45h, davant l’Arrels,
que és desè amb 34 punts.

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ – RÀPID SANTA COLOMA 5-5

FUTSAL: Paquito, Cristian Sevilla, Abdyck Gómez (1), Josep Requena (1). Marc Caballeria,
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Carlos Villarin, Cristian Villarin, Micki Rodríguez (2), Marcel Catà, Raul Pulido, Pol Novo (1).

CLASSIFICACIÓ: Cerdanyola 69; Centelles 51; Futsal Mataró i Montsant 45; Lliçà d’Amunt
42; Sant Joan Vilassar i Premià de Mar 40; Penya Johan 37; Vilassar de Mar 35; Arrels 34;
Sagarra 28; PIneda i Arenys de Munt 27; Ràpid Santa Coloma 23; Parets 17; LLoret 9.
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