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Hola!!
1ª Divisió GRUP I
Preferent GRUP IV

Sant Martí
Sant Martí B

5

5

7

3

PRIMERA TERRITORIALLLavaneres
GRUP I

4

4

SEGONA TERRITORIAL Ideal
GRUP
Clavé
II D

5

3

SEGONA TERRITORIAL Paretana
GRUP V

5

3

TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
IX F

4

0

Com tot a la vida, quan ja portes molts anys fent una cosa que t'agradava molt, doncs ja no
t'agrada tan, per que tot acava casant. D'aquesta manera he començat avui a jugar per 28è cop
el Campionat de Catalunya per Equips, sempre amb la incertesa però de la màgia del nostre
joc, on pasen coses estranyíssimes. El primer equip del Sant MArtí ha començat empatant amb
el Sitges, el mateix rival de la darrera ronda de l'any passat on si guanyàvem pujàvem a la
màxima categoria i vam perdre per la mínima. Avui hem estat pitjor en tot moment, però un
parell de resultats inesperats ens han donat un valuós empat contra un dels candidats a
l'ascens final. Nosaltres hem jugat amb tots els titulars i els rivals amb un equip superior per
dalt i inferior per baix. La clau ha estat no encaixar el 4-0 als primers taulers de l'altre cop,
donat que avui hem fet 1,5 punts. Com a anècdota, el jugador Maroto, ha recuperat un
paraigua que s'havia deixat la temporada passada al nostre local. Tot el matí ha estat animat
amb una festa infantil amb tambors inclosos, que feien davant el centre cívic on jugàvem.
L'equip B ha guanyat 7-3 el Molins de Rei, que s'ha presentat amb 9 jugadors. Nosaltres èrem
superiors a tots els taulers per elo, i això s'ha reflectit al resultat final. L'equip C ha empatat amb
el Llavaneres A, on els rivals eren millors als primers taulers i nosaltres millors per sota.
D'aquesta manera ells han guanyat els quatre primers taulers i nosaltres els quatre darrers.
L'equip D ha perdut 3 - 5 amb el mateix filial del Ideal Clavé, mentre que el E ha fet el mateix
resultat a casa del Paretana A. El nostre equip F, bastant veterà avui, ha guanyat 4 - 0 un
combinat de nens, dones i pares del Catalunya F.
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Crónica del Sant Martí A

Crónica del Sant Martí E
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