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HADTRICK DE MITJANS EN LA GOLEJADA CATALANA A L'ARGENTINA
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--

Catalunya ha començat amb molt bon peu la seva primera participació en la Copa Amèrica que es disputa aquests dies a
Brasil.

--

En el partit disputat ahir a la nit, contra una de les seleccions més potents del campionat, Argentina, els catalans
s&rsquo;han fet amb els tres punts en joc vencent per 6 gols a 3.

Eloi Mitjans s&rsquo;ha convertit en protagonista després d&rsquo;aconseguir 3 gols en un partit on s&rsquo;ha vist un
gran nivell d&rsquo;hoquei patins entre dues seleccions que, segurament, es tornaran a trobar a semifinals o a la final
d&rsquo;aquest torneig.

--

El conjunt sud-americà s&rsquo;ha avançat fins a tres cops en el marcador, i ha anat al descans guanyant per 1-2, però la
major rotació de la banqueta catalana ha permès a l&rsquo;equip de Jordi Camps igualar el marcador en les tres
ocasions. Tot i així Catalunya ha anat sempre a remolc i no ha estat en els últims 5 minuts que els jugadors
s&rsquo;han esplaiat i han aconseguit col·locar el 6-3 al marcador. Un resultat que fins i tot és excessiu si tenim en
compte els mèrits d&rsquo;un i altre equip al final dels 50 minuts.

El jugador del Noia Freixenet, Eloi Mitjans, s&rsquo;ha convertit en protagonista després d&rsquo;aconseguir 3 gols en
aquest primer partit, on s&rsquo;ha vist reflexat el formidable moment que es troba i que ja ha demostrat en nombroses
ocasions aquesta temporada amb l&rsquo;equip de Sant Sadurní. Els altres gols els han aconseguit Tibau, Molet, i Lladó.
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Demà jornada doble per Catalunya, tot i així segurament més plàcida. A les 12:30 del migdia Catalunya jugarà contra Sudàfrica i a les 23:45 s'enfrontarà a Colòmbia. Aquest últim partit el podrem seguir de nou en directe pel Cana 33.
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