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El sènior del Futsal Aliança Mataró no va tenir compassió del Pineda, cuer de la categoria i el
va derrotar per un escandalós 14-2, en un matx que no va tenir color i on els visitants van
demostrar perquè fins ara només han sumat 11 punts (3 victòries i 2 empats). El Pineda va
viatjar a la pista del líder amb només un canvi i al minut deu de la segona part perdia 7-1, en
els deu darrers minuts, amb el Pineda sense canvis per l’expulsió d’un jugador, el Futsal va
prémer l’accelerador i va aconseguir un triomf històric. Esmentar que el Pineda si aquesta
setmana no guanya perdrà la categoria i serà nou equip de Divisió d’Honor Catalana.
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Aquesta victòria tant àmplia pot arribar a ser molt important, ja que en cas que s’acabés la lliga
amb els mataronins i el Canet amb els mateixos punts, la diferència de gols decidiria qui és el
campió, ara mateix els mataronins tenen +66 gols i el Canet +49.

Però el més important de la jornada és que quan resten només cinc jornades per finalitzar el
campionat l’Aliança continua líder amb dos punts d’avantatge sobre el Canet que va guanyar
amb molts problemes 4-3 al Montcada. El que sembla que si que es despenja de la lluita pel
títol de lliga i l’ascens és el Lliçà d’Amunt que va perdre 4 a 7 a casa davant el Premià de Mar.

Ara aquest dissabte a les 16:30 hores el Futsal Mataró jugarà a la pista del Sant Cugat, un
equip de la part baixa de la taula que a la primera volta va perdre a Mataró 7-6, en un matx on
els del Vallès van anar per davant en el marcador bona part del partit i on els vermells van
aconseguir el gol del triomf in extremis. El Canet per la seva part juga a la sempre complicada
pista del Premià de Mar.
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