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HOQUEI

H  O  Q  U  E  I
ok lliga 

DISSABTE, 7 DE FEBRER 
A 2/4 de 8 de la tarda al pavelló de l’Ateneu

LLORET
NOIA 

FREIXENET

BARÇA SORLIDISCAU  5
NOIA FREIXENET  1
Barça Sorli Discau: gurrola, David Páez, Teixidó, 
Panadero, Borregan -cinc inicial-, Carlos López, 
Ordeig i Masoliver.
Noia Freixenet: De Moya, Feixas, Càceres, Jepi 
Selva, Cabestany -cinc inicial-, Mitjans, Esteller, 
Albert Bel i Ros. 
Gols: 1-0 (6’): Borregan, de penal; 2-0 (14’): Ordeig; 
3-0 (33’): Panadero; 4-0 (37’): Borregan; 4-1 (38’): 
Cabestany; 5-1 (44’): Panadero.
Àrbitres: Sanz i Martínez. Van ensenyar targetes 
blaves acumulatives a David Páez, David Càceres, 
De Moya, Cabestany
Pavelló: Palau Blaugrana. 350 espectadors.

Sergi Sabaté

Res és impossible, però 
remuntar-li quatre gols 
al Barça sembla una fita 
inabastable. Malgrat 
tot, el Noia ho haurà 
d’intentar el 25 de febrer 
en el partit de tornada. 

Potser, enguany, els partits deci-
sius no són el fort de l’equip de 

La Supercopa s’allunya del Noia
El Barça Sorli Discau li endossa cinc gols al Noia Freixenet en 
l’anada de la Supercopa, en un partit apagat dels sadurninencs

Ferran López es mostra convençut que encara tenen opcions, i 
confia que el dia 25 s’ompli l’Ateneu per aconseguir el miracle

LA CORUNYA

S. S.

El destí és capritxós i el 
sorteig de la Copa del Rei 
d’hoquei ha donat que la 
competició comenci de la 
mateixa manera que va 
acabar l’any passat: amb 
un enfrontament entre 
el Roncato Vic i el Noia 
Freixenet.  

D’aquesta manera, es tornaran a 
trobar dos equips molt habituats als 
enfrontaments entre si les darreres 
temporades. En lliga, normalment 
els vigatans han sumat els punts 

Vic i Noia es retrobaran a la Copa del Rei
(aquesta temporada van quedar 
4-0 a Vic), però en les competici-
ons clau com play-off, Copa del 
Rei o competicions europees, el 
Noia és qui ha tingut la sort de 
cara. I esperem que la tònica es 
mantingui. 

Els dos finalistes de l’any pas-
sat es tornaran a trobar les cares 
en el primer partit, dijous dia 19 
de febrer a la tarda. En la final 
del passat 2 de març de 2008, el 
gol de penal de Pere Varias va 
decantar el títol cap al bàndol 
dels de Sant Sadurní. 

Els altres partits

D’altra banda, el sorteig que es 

va realitzar abans d’ahir va voler 
que l’equip amfitrió, el Coinasa 
Liceo, s’enfronti al Proinosa 
Igualada. El guanyador d’aquest 
partit jugarà la semifinal contra 
el guanyador del Vic-Noia. 

Per la seva part, el quadre 
de la segona jornada mostra 
un Barça Sorli Discau-Blanes, 
pel primer partit, i un Alnimar 
Reus-Grup Castillo Lleida en el 
segon partit. D’aquesta manera, 
és possible un duel Barça-Reus a 
les semifinals, i no en el partit de 
la final com solia ser d’habitud 
darrerament. 

La 66a Copa del Rei se cele-
brarà a La Corunya del 19 al 22 
de març.

Sant Sadurní, però si la tònica 
és aquesta, s’ha de canviar. A 
Igualada, la lliga europea va 
quedar tocada i tocarà fer fort 
l’Ateneu davant el Porto, el pro-
per dissabte 14 de febrer. I, en 
la tornada de la Supercopa, tres 
quarts del mateix. 

Dimarts, a Barcelona, el Noia  
Freixenet se’n podia haver endut 
un cabàs més ampli, de gols. 
D’entrada, però, semblava que 
el Noia no anava al Palau a ama-
gar-se de res. Al primer minut, 
un parell d’aparences n’eren una 
mostra: dos trets buscats de lluny 
de Feixas i Cabestany.

. 
El primer gol, de 

penal, va remoure el 
guió del partit

Però, senzillament, les opor-
tunitats van quedar en això:  
aparences. El Barça va agafar les 
regnes del partit després dels dos 
avisos visitants, i no les va deixar 
fins al final de la primera part. 
Un primer punt d’inflexió fou 
en el gol de penal de Borregan. 
L’anotació donava encara més 
energia als de Barcelona, que 

des d’aleshores van fer el que 
van voler amb la pilota, tocant i 
tocant. Una estona més tard, un 
xut llunyà de Mia Ordeig servia 
per anotar el segon dels blau-
grana. Mentre el Noia no mostrés 
molta agressivitat, els de Quim 
Paüls tenien feta la feina. Juan 
Ramon De Moya va ser exclòs per 
doble amonestació al minut 18. 
La primera targeta la va veure per 
una falta dins l’àrea, i la segona 
-rigorosa- per avançar-se abans 
que el col·legiat xiulés. Borregan 
va enviar el penal a tres quarts 
de quinze. Albert Bel va entrar 
a pista per jugar dos minutets, 
ja que Ferran López va optar per 
retornar De Moya  a la pista un 
cop complert el temps regla-
mentari d’exclusió. Malgrat les 
bones intervencions de Bel en 
els partits que va jugar en lliga, 
li costarà disputar els pals amb 
el porter de Barcelona. 

Així les coses, a la segona part, 
el Noia havia de reaccionar doble-
ment, per refer-se al marcador 
i poder situar-se a favor l’elimi-
natòria. Però d’entrada el guió 
no canviava. El Barça pujava el 
seu llistó mica en mica fins que 
el control absolut del partit era 

de color blaugrana. Un domini 
que se certificava amb els gols de 
Panadero i Borregan, sol davant 
de porteria, que De Moya només 
podia veure entrar. El Noia va 
aconseguir el gol de l’honor mit-
jançant Cabestany, amb un tret 
des de fora l’àrea. 

López hi veu opcions

L’entrenador del Noia, Ferran 
López, sempre ha estat una persona 
caracteritzada per ser realista i 
tenir bones dosis d’optimisme. I 
dimarts, malgrat el cop del 5-1, 
López manifestava a Barça TV que 
es veuen plenament convençuts 
de fer-ho passar malament al Barça 
en el partit de tornada: “No crec 
que la final estigui sentenciada. 
Potser algú pensa que estem una 

mica sonats però ens hem de 
tancar a Sant Sadurní, omplir el 
pavelló i intentar-ho. A l’esport 
s’han vist coses més increïbles. 
No seria impossible remuntar. 
Els hi posarem les coses molt 
difícils. El Barça haurà de suar 
molt per guanyar.” 

Sobre el partit, López creu 
que “el resultat és una mica 
ampli. Sí que el Barça ha dut 
el pes del partit, però el penal 
ha determinat el tarannà dels 
següents minuts.”

Quim Paüls manifestava que 
“La final són 100 minuts i no 
50. És possible qualsevol cosa. 
Però està clar que avui hem fet 
la feina ben feta. Hem guanyat 
el partit amb molta solvència 
i això ens dóna un avantatge 
important”.

Borregan i Ros es disputen la bola en una de les moltes escomeses del Barça contra la porteria visitant
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Les cares de Mitjans i Ros eren un poema després del 5-1 blaugrana


