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Torneig de futbol

Jugadors de l’aleví del RCD Espanyol, amb el trofeu de campions del torneig a la gespa del Vilar. FOTOs: EscOla Valls FuTbOl

F.F.gaya 
valls

El passat dissabte 29 de gener 
es va celebrar el torneig de futbol 
base amb un gran cartell.

L’Aleví de l’Escola va jugar el 
primer partit contra el Barça; la 
superioritat dels blaugrana va ser 
evident i no van poder fer res en 
atac, però sí que es van defensar 
prou bé, aguantant la porteria a 
zero, encaixant el primer gol a les 
acaballes del primer temps, en una 
acció tècnica d’un jugador culé, a 
la frontal, desfent-se del defensa i 
tirant a porteria.

La segona part va seguir la ma-
teixa tònica i els amfitrions només 
van encaixar un gol, tot i que van 
tenir poc contacte amb la pilota.

Així, doncs, el partit contra els 
blaugrana acabaria amb 0-2 al mar-
cador.

L’Escola necessitava puntuar, 
doncs, contra el Girona per tal de 
tenir accés a la semifinal.

El segon partit contra els giro-
nins va ser el millor que van jugar 
els locals. Van ser superiors durant 
la major part del temps i fruit d’això 
l’equip va anar per davant al marca-
dor, per la mínima, però amb un 1-0 
que no era ni de bon tros segur.

L’equip va tenir la sentència a 
pocs minuts del final en una ocasió 
molt clara que no es va aprofitar i, 
poc després, van ser els de Girona 
els qui empatarien.

D’aquesta manera, l’Escola ha-
via acabat la fase de grups amb 3 
punts i depenia del Barça per ser 
semifinalista, ja que, si el Girona 
perdia per més de dos gols, els va-
llencs serien un dels quatre equips 
que buscarien un lloc a la final. 

I com era d’esperar, així va ser. 
El Barça golejava el Girona per 5-0 
i col·locava els vallencs en la semi-
final contra l’Espanyol, primer del 
grup 2.

Aquest va ser, sense dubte, el 
partit més complicat de tots, ja que 
els vallencs es van veure clarament 
superats per l’equip blanc-i-blau, 
que va demostrar ser molt superior, 
aprofitant també el cansament dels 
vallencs.

El partit va acabar amb un con-
tundent 9-1, que podria haver estat 

L’Aleví del RCD Espanyol s’endú el  
torneig de futbol base de Valls
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El Vila-real C va acabar en darrera posició. FOTO: EscOla Valls FuTbOl

Hi va haver molt d’ambient a la grada. FOTO: EscOla Valls FuTbOl

Celebració vallenca al marcar davant l’Espanyol. FOTO: EscOla Valls

Els nens van donar-ho tot per la victòria. FOTO: EscOla Valls FuTbOl

Instant del partit de l’Escola davant del Lleida. FOTO: EscOla Valls FuTbOl

El Barça va ser un dels grans atractius. FOTO: EscOla Valls

més ampli si no hagués estat per les 
aturades de mèrit del porter vallenc 
i pel gran gol, marca de la casa,  que 
va fer Gestí. 

L’Aleví de l’Escola acabaria la 
participació jugant pel 3r i 4t lloc 
contra la UE Lleida.

Aquest partit va ser molt emo-
cionant, ja que hi va haver gols per 
part dels dos equips amb alternan-
ces al marcador.

L’Escola va jugar un bon par-
tit contra un molt bon equip, que 
els va posar les coses difícils i que 

va replicar a cada gol que feien els 
vermells.

Va ser un partit que podia gua-
nyar qualsevol i, finalment, van ser 
els lleidatans els qui van emportar-
se la victòria amb un ajustat 3-4.

La final entre el Barça i l’Espa-
nyol va acabar amb empat a dos 
i, a la tanda de penals, van ser els 
blanc-i-blaus els qui es van impo-
sar i van acabar sent els guanyadors 
del Torneig.

L’Escola Valls Futbol va fer un 
bon paper, tenint en compte el gran 

nivell del torneig, en què tots els 
equips eren molt potents, amb Bar-
ça i Espanyol com a millors equips 
de Catalunya i amb Lleida i Girona, 
que van líders en els seus respectius 
campionats. 

La classificació va quedar de la 

següent manera:
RCD Espanyol
FC Barcelona
UE Lleida
E. Valls Futbol
Girona FC
CF Vila-real C.


