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El CF Igualada femení, 
classificat per la fase d’ascens
FUTBOL / LA VEU 
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AEM LLEIDA 0

El CF Igualada femení 
afrontava un dels duels 
més importants de la 

temporada. Es tractava d’un 
cara o creu davant un dels ri·
vals directes per accedir a la 
següent fase, el filial de l’AEM 
de Lleida.
Les anoienques estarien clas·
sificades si sumaven els tres 
punts i haurien d’esperar a la 
darrera jornada, si empata·

ven. Una derrota posava molt 
difícil l’accés.
Així va ser com les blaves van 
sortir molt endollades i al mi·
nut 10, Ona va aprofitar una 
pilota rebutjada pel pal, per 
fer l’un a zero. El gol tranquil·
litzava a les jugadores de Vic·
tor Torrijos. Les igualadines 
dominaven el joc i no tenien 
cap mena de pressa per ata·
car. S’arribava al descans amb 
el triomf momentani i amb la 
sensació que el partit estava 
controlat.
A la represa, les visitants van 
avançar les línies de pressió, 

davant la necessitat d’haver 
d’aconseguir els tres punts. 
I allà és quan l’Igualada va 
aprofitar per tancar l’enfron·
tament. Passada a l’espai per 
Marina, que assistia a la per·
fecció a Peke, que feia el segon 
gol. El partit estava sentenciat 
i les blaves van demostrar ofici 
per no sofrir en cap moment.
L’última jornada de lliga, in·
transcendent per les iguala·
dines, es disputarà el pròxim 
diumenge, a Vilafranca.  El 
primer objectiu s’ha assolit, 
ara toca anar a per l’ascens 
de categoria.

Dues victòries seguides, 
per primera vegada a la 
temporada dels blaus 
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Els blaus aconsegueixen 
encadenar dues victòri·
es consecutives, per pri·

mera vegada a la temporada. 
L’equip de Pedro Milla seguia 
comptant amb nombroses 
baixes, però era conscient que 
sumar tres punts farien res·
pirar i permetrien que l’equip 
seguís creixent.
En front, hi havia El Catllar, 
un dels equips revelació de la 
temporada. Al minut 2, des·
prés d’una centrada de Sardor, 
els visitants van desviar la pi·
lota que es convertiria en el 
primer gol. El duel començava 

d’allò més bé. El conjunt blau 
seguia generant ocasions i les 
sensacions eren molt bones. 
Al minut 29, Sole rematava de 
cap, un córner i feia el segon. 
S’arribava al descans amb un 
bon marcador. A la represa, 
els visitants van intentar in·
comodar la porteria d’Arturo, 
però no ho van aconseguir 
fins al minut 63 amb un penal 
molt dubtós. Cinc minuts més 
tard, una gran combinació 
era rematada per en Joel, que 
feia el tercer gol. Des d’aquell 
moment, no es va veure cap 
jugada clara més de gol i els 
tres punts es van quedar a Les 
Comes.
La setmana vinent, l’equip 
descansa i torna a jugar el 20 
de març, a Mollerussa.
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