PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 71

O.J.D.: 5262

TARIFA: 761 €

E.G.M.:

ÁREA: 629 CM² - 74%

SECCIÓN: ESPORTS

11 Marzo, 2016
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CONTINUA
DELA CONTRAPORTADA

Divisi(i en I’hodtz6

El Vilanovai el Santboi&arriben
al partit en un espl~ndid moment
de forma. Els blanc-i-blaus no coneixen la derrota en les filtimes
nou jornades, ambun balanq de
23 punts dels filtims 27 {set victbries i dos empats). E1Santboi/~
nom6s ha sumat un punt menys
en la mateixas~rie de partits (set
triomfs, un empati una derrota).
A]s vestidors dels dos equips s6n
conscients de la transcend~ncia
del marx en la cursa per tornar
a Tercera. Despr~s dels 90 minuts encara quedar~ molta
L[iga, per6 guanyar ens donaria una mica de coixi, assenyala Juanjo Carricondo,el lider del
Vilanova a la sala de m~quines.
Hemde ratificar elnostre rendiment en els Hltims dos mesos i mig. Hem madurat. A1
principi de Lliga els rivals ens
feien real arab molt poc. Ara
sabem patir quart perdem el
control, continua. Per al capit~
blanc-i-blau, sumarels tres punts
implica mantenir l’ess~ncia que
esth caracteritzant l’equip aquestatemporada: Hemdeset nosalL’exvilanovista
Acosta
persegueix
Vl’ctor Morillasene, partit dela primeravolta. G.M.CH.
tres a partir de la possessi6.
una pressi6 alta i sent intensos quart perdemla pilota per
ra un partit intens entre dos sar per taquilla. Les entrades per
intentar recuperar-la. Juanequips molt ofensius i es des- als socis costaran cinc euros i el
jo Carriondo tambd fauna crida
f’a en elo~s quanparla del Vila- preu de general ser~ de 12 euros,
a l’afici6. Cadavegada ve m6s
nova: I~s l’equip que millor arab un descompte de dos euros
gent al camp, per6 seria bojuga i que m~s arrisca de la si es retiren de maneraanticipanic veure m~s pHblic encara,
categoria. Si t~ la pilota, pa- da fins ates noude la uit d’aquest
indica. El Vilanovatindr~ les baiteixes. Nosaltres intentarem divendresa Ies oficines del club.
xes de Codina,lesionat, i de Mollprendre-li. Els vermells tenen la Els socis del Suburense, segons
na i Moha,sancionats. E1 club esth
baixa per sanci6 del central _~lex l’acordat al comengamentde la
tramitant l’alta de dos jugadors
Ruiz. L’tilthaa fi~atge del club, el temporadaentre el club d’Aignaserbis, un porter i un m~g.L’hondavanter Aaron Bueno, arab ex- dol¢ i el \ tlanova, podranaccedir
durenyErick Arias ja es va estreperi~ncia a SegonaB. entrar~ a la al campper cinc euros, comsi fosnat en la convocat6ria diumenge
llista de convocats. E1Santboihja sin associats del conjunt blanc-i~
~:de
ser
nosaltres
passat.
t4 ple un antocar d’aficionats per blau.
Per a~ t~cnic del SantboiS,Juan
donar suport a l’equip.
D’altra banda, el Vilanova td
camJlo vfizquez, si hi ha un guaun nou patrocinador principal
- sk~]ntensosen
la OlADELCLUB
I NOU
PATROCINADOR
nyador, aquest sortir~ molt redes d’aquesta setmana, l~s l’emforqat pels tres punts i la diLajunta deI Vilanova, reunida di- presa Granier, del sector de les
feri~ncia de gols particular.
lluns a la tarda, va decidir decla- fleques de proximitat. L’acord 6s
En la prLmeravolta els dos equips
rat el partit comadia del clnb. per a quatre temporades. Les xivan empatara un. Vfizquez, espeAix/doncs, tothom haur~ de pas- fres no hart transcendit.

PRIMERACA1ALANA
Jornada
24
Vilanova

Santboih

Possible
onze: Possible
onze:

Entrenador:

