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Felipe Sanchón, l’autor del
gol del Girona, condueix la
pilota davant l’oposició de
Beobide. ■ MANEL LLADÓ

PER LA MÍNIMA · El Girona treu el màxim rendiment d’un solitari gol de Felipe
Sanchón en l’inici de la segona meitat (53’) i comença la temporada amb bon peu
L’ALAVÉS, FLUIX · Els de Ricardo Rodríguez van patir al final perquè amb l’1-0
no es van poder permetre cap alegria, però els bascos van inquietar poc
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ALAVÉS
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GIRONA: Isaac Becerra;
Juanlu, Migue, Mas, David
Garcia; Richy, Matamala, Timor; Felipe (Juncà, 89’), Gerard Bordas (Ramalho, 80’) i
Jofre (Chando, 72’).

ALAVÉS: Goitia; Unai Medina, Luciano, Pepe Mora, Óscar Rubio; Juanma, Jaume
Delgado, Beobide (Emilio
Sánchez, 76’), Guzmán (Laborda, 64’); Viguera (Òscar
Serrano, 71’) i Ion Vélez.

GOLS: 1-0 (53’) Felipe.
ÀRBITRE: Santos Pargaña, del col·legi andalús. T. G.: als locals Mas (41’), Isaac Becerra (55’)i als visitants Guzmán (39’),
Óscar Rubio (58’). T.V.: cap.
PÚBLIC: 3.480 espectadors a Montilivi.

MINUT A MINUT:

ça però als núvols, des de la frontal.

9’ Richy reclama penal per un cop de
colze de Beobide, però l’àrbitre assenyala falta a favor de l’Alavés.

21’ Timor habilita Jofre amb una gran
passada, però l’extrem gironí no pot superar amb dues rematades la sortida
una mica en fals del porter Goitia.

10’ Córner assajat a favor del Girona
que Juanlu posa al punt de penal (els jugadors locals havien arrossegat de la zona dels visitants) perquè Richy connecti
el xut, però la rematada del gallec rebota en un jugador visitant i la pilota es
perd a fora per centímetres.
16’ Óscar Rubio remata amb molta for-

25’ Una falta assajada acaba amb una
canonada llunyana de Timor amb l’esquerra que es perd fora per molt poc,
desviada per un jugador visitant.
35’ Timor cargola una falta tancada
que Migue desvia, però Goitia, pletòric
de reflexos, evita l’1-0 en una fantàstica

intervenció.

Jordi Danés

43’ Falta que penja Guzmán i Ion Vélez,
lliure de marcatge des de l’àrea petita,
remata de cap a fora.
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48’ Matamala engalta un xut molt fort
des de la frontal i Goitia només es pot
espolsar la pilota de sobre i enviar-la a
córner.
49’ Juanlu executa el córner en curt
per Jofre, que s’inventa una acció
d’equilibrista resseguint la línia de fons,
però la seva passada enrere l’acaba rebutjant la defensa visitant.
53’ 1-0. Felipe condueix la pilota i etziba un xut ras amb la cama dreta que
acaba al fons de la porteria després de
rebotar en les cames de Pepe Mora i
despistar Goitia.
55’ Isaac Becerra es juga l’expulsió després de ser driblat per Ion Vélez a la
frontal de l’àrea en un u contra u. L’acció acaba només amb targeta groga i
amb la falta de Viguera a la tanca defensiva.
63’ Una llarga acció de contraatac del
Girona acaba amb un xut de Timor que
es perd fregant l’escaire.
81’ Xut molt potent i llunyà de Timor
que obliga Goitia a estirar-se. La pilota
es perd arran de pal, però l’àrbitre no
assenyala córner.
87’ Centrada molt cargolada d’Emilio
Sánchez a la qual Laborda no arriba per
centímetres.
89’ Passada enrere de Ion Vélez i Emilio Sánchez, des de la frontal de l’àrea,
remata fora per molt poc.
90’ Centrada passada de Juncà en una
acció de contraatac del Girona, però
Juanlu no engalta bé la volea i la pilota
es perd a fora per poc.
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Els tres primers punts ja
no s’escapen. I ahir es tractava exactament d’això,
de guanyar i de rebre una
bona injecció de moral i
també de calma i tranquil·litat. Hi ha temps fins
dissabte de recuperar lesionats i també de fer algun fitxatge. Perquè el
triomf no va dissipar allò
que ja està clarament diagnosticat i que és la falta
de gol. De fet, el xut de Felipe que va significar l’1-0 va
acabar a dins de la porteria
perquè va tocar en Pepe
Mora i va descol·locar Goitia. En cas contrari, el Girona hauria hagut de pedalar bastant més i no està
gens clar que se n’hagués
sortit. Amb el resultat a favor, l’Alavés va fer un pas
endavant obligat, però els
bascos a dalt també tenen
una bena als ulls tan o més
gran que els gironins.
El Girona va controlar
amb suficiència un primer
acte gairebé monocolor en
què la pilota va estar gairebé sempre lluny de l’àrea
d’Isaac Becerra. Amb una
línia de quatre ben traçada i amb un bon exercici
d’anticipació per part de
Migue i sobretot Mas, els

locals van aconseguir inclinar el camp cap a l’altra
porteria. Els va faltar allò
que clama al cel –algú que
les fiqui a dins–, però els de
Ricardo Rodríguez van tenir possessió i superioritat
per les bandes, on Jofre i
Felipe van protagonitzar
accions de mèrit però que
no van ser culminades per
ningú.
L’estratègia
En el que es va espantar
més el Girona va ser en
l’estratègia. Ja des del primer córner, que no va aca-

bar de miracle en gol de Richy (9’), els locals van exhibir un repertori molt notable de jugades assajades.
Més córners i algunes faltes. I Timor va ensenyar la
seva cama esquerra, que
segur que donarà una alegria aquesta temporada.
Però ja sigui perquè la defensa i el porter visitants
van estar atents o perquè
les rematades locals no
van tenir prou precisió, el
zero no es va moure.
L’Alavés, molt conservador, va jugar tota la primera part amb el rellotge.

