CE NOIA FREIXENET

EL NOIA FREIXENET ACABA LA PRIMERA VOLTA COM A TERCER CLASSIFICAT
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NOIA FREIXENET

El Noia Freixenet va sortir golejat del Palau tot i plantar cara al líder de l'Ok Lliga.

Els de Ferran López van avançar-se en el marcador però el conjunt entrenat per Gaby Cairo va saber reaccionar i remuntar
el partit.

El primer equip del Noia Freixenet ha acabat la primera volta de l'Ok Lliga com a tercer classificat, just per sota de Barça i
Liceo. Tot i això, els homes de Ferran López no van ser capaços de superar al conjunt blaugrana en el partit corresponent a
la 13a jornada de lliga.
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Aleix Esteller va ser l'encarregat d'obrir el marcador quan tan sols s'havien disputat cinc minuts de partit. Però el Barça va
saber reaccionar i gràcies a un penal i a una falta directat molt riguroses, el conjunt de Gaby Cairo va fer pujar el 2-1 a
l'electrònic del Palau Blaugrana. El 3-1 amb el que s'arribaria al descans va ser obra de Pablo Álvareza falta de set minuts
per la mitja part.

Amb la represa del partit, el Barça va continuar demostrant la seva superioritat davant d'un Noia Freixenet que no es
rendia i continuava plantant cara al millor equip de l'Ok Lliga. Marc Gual, Pablo Álvarez i Sergi Panadero van ser els
encarregats de sentenciar el partit i fer el 6-1 final.

Durant tota la segona part, els homes de Ferran López van patir la baixa del capità Joan Feixas, que es va fracturar el
tabic nasal després de rebre un cop de pilota al nas.

Tot i aquesta derrota, el Noia Freixenet continua una jornada més com a tercer classificat de l'Ok Lliga a tres punts del
Liceo, segon, i també a tres punts del quart, el Vilanova. El Barça és líder amb 37 punts, tretze més dels que té l'equip
sadurninenc.

FC Barcelona: Aitor Egurrola, Mia Ordeig, Marc Torra, Sergi Panadero, Beto Borregan -cinc inicial-, Pablo Álvarez, Marc
Gual i Reinaldo Garcia

CE Noia Freixenet: Xevi Puigbí, Francesc Bargalló, Aleix Esteller, Jordi del Amor, Joan Feixas -cinc inicial-, Eloi Mitjans,
Toni Seró, Jaume Farrés i Pau Bargalló

Gols: 0-1, Aleix Esteller, min. 5; 1-1, Marc Torra, min. 7 (p); 2-1, Marc Torra, min. 16 (fd); 3-1, Pablo Álvarez, min. 18; 4-1,
Marc Gual, min. 33; 5-1, Pablo Álvarez, min. 44; 6-1, Sergi Panadero, min. 49.

Àrbitres: Òscar Valverde i Ruben Fernández. Blava a Francesc Bargalló (Noia Freixenet)
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