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L’Igualada Femení HCP encadena 
la cinquena victòria consecutiva

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGD FEMENÍ HCP 4
GIRONA HC 0

Dissabte l’Igualada 
Femení Grupo Guz-
man va assolir una 

treballada victòria (4-0) da-
vant el cuer de la categoria, 
un Girona CH que va plantar 
cara i que va tenir les seves 
opcions fins ben avançada la 
segona meitat. Les noies que 
entrena Carles Marín van as-
solir una victòria important, 
la cinquena consecutiva, amb 
una actuació estelar de la ca-
pitana i màxima golejadora 
igualadina Pati Miret, autora 
d’un hattrick que va ser de-
terminant.
El partit suposava el retorn a 
Les Comes d’Albert Bou, tèc-
nic de les gironines, i que la 
passada temporada va ser un 
dels artífex de la permanència 
de l’IFHCP a OK Liga. Just 
abans de començar el matx, 
el president del club igualadí 
Jordi Besa va lliurar-li una 
placa de reconeixement.

El matx va començar un pèl 
fred, amb un equip gironí 
molt ben plantat en pista i un 
Igualada que intentava elabo-
rar jugades sense gaire encert 
i amb una certa precipitació. 
Un temps mort demanat per 
Carles Marín donaria pas 
a una fase de domini local, 
però les bones intervencions 
de Sara Céspedes, portera 
visitant, impedirien que les 
igualadines s’avancessin. No-
més quedaven 30 segons per 
arribar al descans, i Helena 
de Sivatte avançaria les igua-
ladines en el marcador en un 
acció de davantera, fent-se un 
espai dins l’àrea, girant sobre 
sí mateixa, i rematant a la 
perfecció.
L’1-0 al descans posava les 
locals en avantatge i genera-
ria que el Girona CH hagués 
d’arriscar a la represa, però el 
joc va continuar durant molts 
minuts amb control igualadí 
i un Girona ben situat defen-
sivament, i que buscava la 
seva oportunitat amb Marina 
Monge i Júlia Canal sempre 
amenaçant a una Cristina 

Riba que va tornar a tenir un 
partit rodó. Just a l’equador 
de la segona part Pati Miret 
començaria el seu particular 
recital, enviant al fons de la 
xarxa una canonada al pal 
llarg de la porteria gironina, 
defensada durant el segon 
temps per Èlia Bladé. Aquest 
gol encarrilava el triomf, 
però encara les visitants van 
tenir una falta directa que no 
va poder aprofitar Júlia Ca-
nal. L’Igualada va entrar a la 
recta final del matx dominant 
clarament, i molt més intens 
físicament que no pas el seu 
rival. A sis minuts del final 
Pati Miret aconseguira el 3-0 
en una nova demostració de 
talent i definició, i a només 
dos de la conclusió faria el 
4-0 executant de forma es-
pectacular i amb gran tran-
quilitat una falta directa. Era 
el particular hattrick de la ca-
pitana, i el colofó a una vic-
tòria treballada i que permet 
a les igualadines mantenir-se 
a la sisena posició, amb 28 
punts.
Les igualadines intentaran 
continuar la bona ratxa a la 
pista del CH Mataró.
El proper dissabte l’Igualada 
Femení Grupo Guzman in-
tentarà sumar el sisè triomf 
consecutiu, a la pista d’un 
conjunt que lluita per eludir 
el descens, el CH Mataró. Les 
del Maresme són un equip 
molt jove i en constant evo-
lució, que han millorat molt 
el seu rendiment durant la 
temporada, tot i que es tro-
ben lluitant amb Las Rozas i 
Vilanova per sortir del pou. 
L’Igualada Femení haurà de 
continuar donant la seva 
millor versió per sumar tres 
punts clau abans de comen-
çar la fase de calendari a pri-
ori més complicada.

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IHC RIGAT 2
JUVENTUDE DE VIANA 2

E ls ferros van impedir 
la primera victòria 
de l’IHC RIGAT a la 

competició europea aquesta 
temporada. L’equip va jugar 
contra el Juventude de Vi-
ana, que va saber defensar 
la porteria i es va mantenir 
alerta durant tota la trobada.  
Van ser-ne vuit pel cap baix, 
alguns amb remats consecu-
tius. L’equip es va haver de 
conformar amb un empat 
en un partit que ha de ser-
vir de reactivació després de 
l’aturada de competició de 
15 dies. Part del treball que 
es va fer a pista s’haurà de 
posar en pràctica dimecres 
contra el Noia, amb la baixa 
de Ton Baliu per targetes.
La primera oportunitat 
clara del partit va ser arle-
quinada. Tety Vives no va 
poder aprofitar un penal al 
minut 12. 3 minuts més tard 
va arribar l’1 a 0 amb un re-
mat d’Aleix Marimon a l’es-
caire des de mitja pista. La 
primera part va acabar amb 
aquesta mínima diferència, 

L’Igualada Rigat 
s’estavella contra els pals 
i acaba amb un empat

gràcies, sobretot, a la gran 
aturada d’Elagi Deitg en un 
penal a falta de 77 segons 
pel final.
A la segona part, Guillem 
Torrents va ocupar la por-
teria igualadina i es va es-
trenar també amb una pilota 
aturada (la FD per 10 faltes 
d’equip). En Guillem va atu-
rar el llançament, però Remi 
va aconseguir l’empat en el 
rebot. Només 14 segons des-
prés, Riba hauria pogut tor-
nar a posar als rigats per da-
vant amb una FD per targeta 
blava però no la va poder 
transformar en gol. La situ-
ació es va repetir 10 minuts 
després amb una FD per 10 
faltes d’equip.
L’1 a 1 es va mantenir inva-
riable fins al minut 14. Ber-
nat Yeste va aconseguir el 2 
a 1 d’un tir creuat. L’avan-
tatge va durar només 3 mi-
nuts. Gustavo Lima va fer el 
2 a 2 de penal. Era un partit 
de pilotes aturades. L’últi-
ma gran oportunitat local 
també va ser de FD. Yeste 
no va poder aconseguir el 3 
a 2. Al final, es va aconse-
guir el primer punt europeu 
i ara toca pensar en el derbi 
amb el Noia.
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