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Nova revàlida del Terrassa FC
a casa davant del Vilafranca
O
>

Els de Juanjo García reben demà el tercer classificat, que té un punt menys

Jordi Guillem
Afrontarà demà a les 17 hores el
Terrassa FC la més important de les
quatre finals que li queden. Els homes de Juanjo García rebran a
l’Olímpic el tercer, un Vilafranca
que tanca la zona d’ascens de cara
a la segona fase. Té 30 punts, un
menys que el Terrassa i dos menys
que el líder, l’Europa. Un triomf seria fonamental per al Terrassa. Li
donaria un avantatge de sis punts
amb relació al quart, el San Cristóbal. Els terrassistes, però, no només pensen a assegurar com abans
millor el seu passi a la fase definitiva sinó que volen seguir sumant
punts de cara a la segona volta, on
serà fonamental arribar havent sumat els màxims punts possibles per
tal de finalitzar entre els dos primers després de jugar els corresponents sis partits amb els tres primers classificats del subgrup “B”.
Demà s’enfronten el màxim golejador, un Vilafranca que duu 27
gols a favor i 14 en contra, i el
menys golejat, un Terrassa que acumula 21 dianes i n’ha rebut només
set. Ambdós equips presenten números i dinàmiques molt similars.
García recuperarà el central Pelegrín, que estava sancionat. El japonès Akito és l’única baixa dels
terrassistes. Pateix un trencament
fibril·lar d’un centímetre als isquiotibials de la cama dreta. El mitja-

El migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, celebrant el penal que va marcar diumenge. ALBERTO TALLÓN

punta Josu entrarà a la convocatòria, però la seva titularitat és encara dubtosa, ja que no s’ha recuperat del tot de la lesió que va patir en
el duel davant del Santfeliuenc.
Juanjo García vol “refrendar el
bon futbol que estem fent en els
darrers partits, especialment el pas-

sat diumenge al camp del líder. Estem molt forts i amb moltes ganes.
En aquestes circumstàncies no em
passa pel cap la possibilitat de perdre davant del Vilafranca, tot i que
pot passar qualsevol cosa”, assenyala l’entrenador del Terrassa FC.
El conjunt que presenta Iván Mo-

reno no li posarà les coses gens fàcils al Terrassa, a qui una derrota
deixaria tercer a només tres punts
d’un San Cristóbal que descansa
aquesta setmana. El davanter Víctor Oribe és el davanter més perillós del conjunt de l’Alt Penedès.
Està empatat amb el terrassista Jau-

me Pascual com a cinquè màxim
golejador amb cinc dianes, una
d’elles de penal. Mentre Oribe ha
disputat 9 partits, Jaume n’ha jugat
16. Pel que fa als vilafranquins,
Sanku Jabbie Bagaba i Sergi Escofet han marcat 4 gols cadascun.

DERROTA A L’ANADA
El Vilafranca és un dels dos únics
equips (l’altre és el Manresa) que ha
aconseguit guanyar el Terrassa en
aquesta lliga. A la vuitena jornada,
l’equip aleshores entrenat per Xevi
Molist va caure per 2 a 0. David López i Pol Via van ser els autors dels
gols. Des que Juanjo García és a la
banqueta, el Terrassa presenta un
balanç de quatre victòries, dos empats (en els tres darrers partits en
les visites al San Cristóbal i l’Europa) i una única derrota, en el duel
del seu debut, davant del Manresa.
“Si guanyem estarem ja virtualment classificats entre els tres primers. Una derrota no seria decisiva, però ens posaria les coses complicades”. Pel que fa al rival, assenyala: “El Vilafranca té un molt bon
equip, amb un entrenador que coneix bé la categoria i jugadors amb
molt de talent. Penso que sortiran
a fer el seu futbol, no pas a tancarse enrere. I això ens pot beneficiar”,
comenta el tècnic del Terrassa.
Igual que el Terrassa, el Vilafranca
porta sis partits seguits sense conèixer la derrota, amb un balanç de
tres victòries i tres empats. Z

L E S DA D E S
■ POSSIBLE ALINEACIÓ. Ortega, Sal-

va, Castillo, Mico, Lucas Viña, Àlex
Fernández, Galeano, Agudo, Adri Lledó, Albert López i Jaume Pascual.
■ HORARI. Diumenge a les 17 hores
a l’Estadi Olímpic, a porta tancada.
■ ÀRBITRE. Salvador Morros Monge,
del comitè del Baix Llobregat.
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ATLETISME > Ballesteros,

TENNIS TAULA > Els equips

HANDBOL > El Terrassa vol

subcampiona de Catalunya
veterana dels 3.000 llisos

del CTT Els Amics Terrassa
estrenen avui instal·lacions

trencar la seva ratxa avui
amb el La Salle Montcada

Carme Ballesteros es va proclamar subcampiona de Catalunya femenina de 50 a 54
anys en la prova dels 3.000 metres llisos.
Aquest vint-i-sisè Campionat de Catalunya
màster individual en pista coberta es va disputar al Palau Sant Jordi. Ballesteros va signar un registre de 12’54”99. La guanyadora va ser Montserrat Cinca, del CA Sant Boi,
que es va imposar amb un temps
de12’49”31. Va completar el podi Valerie
Iglesias, del CA Sport Canet, que va signar
un registre de 14’14”77. La corredora egarenca de l’Atlètic Cornellà feia gairebé un
any que no competia en aquesta distància.

Avui torna la competició de tennis taula en
categories nacionals. Entraran en competició els tres equips del CTT Els Amics Terrassa. A la Primera Divisió, el primer equip
masculí de l’entitat disputarà les dues primeres jornades a les seves noves instal·lacions del número 323 de la carretera de Matadepera. A les 15 hores rebrà el Tramuntana Figueres i a les 18.30 el Lluïsos de Gràcia. L’equip de Primera femenina jugarà tres
partits a fora, davant del Birbau Vic, el Vilablareix i el Bàscara. El segon equip, de Segona masculina, rebrà el Torelló a les 10 hores i visitarà el Portmany a les 15 hores.

L’Handbol Terrassa ha sumat dos empats i
cinc derrotes en els set darrers partits. El
conjunt que entrena Xavi Font necessita sumar avui la victòria en el duel de la Primera Divisió Nacional que l’enfrontarà al La
Salle Montcada al pavelló municipal de Can
Jofresa. Els terrassencs són onzens amb 12
punts, a tres de distància del seu rival en
aquesta vintena jornada. Es troben encara
a sis punts de distància de la zona de descens, però necessiten trencar com sigui la
seva mala ratxa de resultats. Els de Font jugaran el dilluns 3 d’abril el seu partit ajornat a casa amb el cuer, el Palautordera.

