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Els Guiamets Futbol Sala es
proclama campió del «play-off» i
aconsegueix l'ascens a Primera
Catalana
En imposar-se per 5-4 al Nàstic de Tarragona
Els Guiamets FS va aconseguir aquest passat diumenge l'ascens a Primera Catalana. L'equip
prioratí va guanyar el play-off en imposar-se per 5-4 al Nàstic de Tarragona en un partit que va
acabar decidint-se a la pròrroga. El matx va començar amb mal peu per als guiametans i el partit
arribava al descans amb un 0-2 per al Nàstic.
A la segona part, el Guiamets va reaccionar i va tornar a entrar al partit gràcies als gols d'Aleix
Martí, Marc i Julià Castellví. Malgrat això, a 25 segons pel final del partit, el Nàstic va aconseguir
l'empat a 4 i va forçar la pròrroga. Ja en el temps adicional, el Guiamets va aconseguir avançar-se
altra vegada en el marcador gràcies a Aleix Martí i aguantar el resultat fins al final del partit.
Un cop va sonar la botzina, l'eufòria i l'alegria es va desfermar entre els jugadors i l'afició
guiametana que s'havien desplaçat a Salou.
Els equips masculí i femení del Falset guanyen els seus partits
En futbol 11, el Falset Esportiu va golejar el Banyeres per 5-1. Per als de la capital del Priorat van
marcar Jordi Domènech, Martí Abella, Roger Perelló, Oriol Valldeperas i Adam Badis. D'aquesta
manera, el Falset acaba una gran temporada com a campió de la fase d'ascens i la temporada
que ve jugarà a Tercera Catalana.
Finalment, en futbol femení, el Falset Esportiu va aconseguir la victòria per 3-1 contra un rival
directe a la clacificació, el Racing de Bonavista. Les noies van fer un molt bon partit i van
aconseguir els tres punts gràcies als gols d'Olga Pellejà i Judit Perán.
D'aquesta manera, el Falset supera al Racing de Bonavista a la classificació i és tretzè amb 30
punts.
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