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El Figueres es destapa a casa
 La Unió ja guanyava per 2-0 abans de complir-se els deu primers minuts del partit i els visitants van fallar un penal
 El porter Ureña va passar desapercebut durant els noranta minuts en una plàcida tarda contra un innocent Vilassar
UE FIGUERES

FUTBOL

EL TÈCNIC

TERCERA DIVISIÓ

XAVI PUNSÍ

UE FIGUERES -VILASSAR MAR
 FIGUERES UE: Joan Ureña,
3
0 Lluis Micaló, Albert Argelès,
Adrià Serra, Sergio Murga, Ferran Grau, Bernat Puig, Guillem Cornellà, Marc
Bonaventura (Pol Compte, m.71), Ivan Cristino
(Jairo Jiménez, m.62) i Albert Moñino (Pedro del
Campo, m.55).  VILASSAR MAR: Imanol Castilla, Adrià Escribano (Alex Pagan, m. 78), Alberto Aybar, Franc Fuentes, Eduard Camps,
Eduard Domingo, Daniel Arquès, Ricard Alcàntara (Vicente Bermudez, m.46), Pau Gené (Kilian Berrueta, m.62), Joan Vives i Sergio Mendoza.  GOLS: 1-0, m.1, Bernat Puig; 2-0, m.9,
Marc Bonaventura; 3-0, m.85, Pol Compte. 
ÀRBITRE: Oscar Carballo Vázquez. Va amonestar amb targeta groga als locals Albert Moñino, Sergio Murga, Albert Argelès, Ferran
Grau, Marc Bonaventura i Jairo Jiménez i als visitants Alberto Aybar, Eduard Domingo, Daniel
Arquès i Adrià Escribano.  INCIDÈNCIES: Uns
200 espectadors a l’Estadi de Vilatenim.

FIGUERES | DdG

el Figueres va destapar-se, per ﬁ,
a Vilatenim en una tarda plàcida.
la unió ja dominava per 2-0 abans
que es complís el minut 10 i mai va
tenir rival. el Vilassar, penúltim a
la classiﬁcació amb deu punts,

ENTRENADOR DEL FIGUERES

Hem aconseguit una
victòria molt important i
em sento molt content pels
jugadors i pel nostre club»

«

Hem enllaçat un bon
partit, entre el joc que hem
posat en pràctica i el resultat»

«

Els números que hem
aconseguit a fora són molt
bons, però a casa necessitàvem
millorar, i esperem que la
victòria d’avui ens doni molta
força, perquè tot costa molt»

«

Marc Bonaventura anota el segon gol del Figueres amb un xut creuat.

només ha guanyat dos partits i
n’ha empatat quatre. els deu restants els ha perdut i ahir va demostrar per què.
la unió va agafar per sorpresa
al porter maresmenc i va marcar en
la primera arribada ofensiva de què
va disposar només sortir al camp.

Vuit minuts més tard, marc bonaventura feia el segon en una jugada de profunditat. el davanter va
aproﬁtar una bona passada, es va
desmarcar just davant el porter i va
encertar un xut creuat (2-0). en el
minut 12 de la primera part, el Vilassar va desaproﬁtar l’única oca-

Jornada sobre la nova Llei d’Emprenedors
La Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya va
celebrar, el dilluns, 25 de novembre, una jornada - seminari sobre la Llei 14/2013 de
suport a l’emprenedor i a la seva internacionalització, dirigida als seus col·legiats.
Aquesta nova norma, que va entrar en vigor el passat mes de setembre, introdueix
modificacions importants en els àmbits tributari, mercantil i laboral i incorpora noves
formes societàries i canvis en la gestió d’empreses.
La jornada va estar presidida i moderada pel President - Delegat de Girona, Sr. Joan
Roig i Gubert i els ponents convidats van ser els advocats i Professors del Màster
Universitari en Gestoria Administrativa, Sr. Iñaki Frias i Sr. Jonathan Gil; el Dr. Lluís
Alonso, Catedràtic de Dret Financer de la Universitat de Barcelona, i el Magistrat i
Jutge del Jutjat Mercantil Núm. 10 de Barcelona, Sr. Juan Manuel de Castro, que es
van desplaçar fins a terres gironines per donar a conèixer els aspectes més destacats
d’aquesta Llei, analitzant-la des de la perspectiva laboral, fiscal i mercantil, segons
l’especialització de cadascun dels conferenciants.
Donat l’àmbit participatiu i pràctic que va tenir la conferència, hi va haver una nombrosa concurrència i els assistents van poder fer consultes als ponents i van resoldre
dubtes que sorgeixen en l’aplicació d’aquesta norma.

sió de tot el partit, quan Franc Fuentes va llançar a fora un penal comès a l’àrea del Figueres. Durant la
resta de la primera part ja no es va
veure cap més jugada interessant
per cap dels dos equips.
la segona meitat va seguir amb
la mateixa tònica. Tot i el marcador

en contra, el Vilassar intentava
superar a l’equip local, però d’una
manera molt innocent. el porter
Joan ureña no va haver d’actuar en
tot el partit, ni tan sols en el penal
del minut 12, que va anar a fora.
A un quart d’hora per acabar
l’enfrontament, però, el jugador
del Figueres Pol Compte, que havia sortit al camp al minut 71 per
substituir al protagonista del segon
gol, i havia passat desaparcebut
ﬁns aquell moment, va veure clarament que el porter del Vilassar
estava força avançat i va fer el gol
de la jornada amb un xut des del
mateix terreny de joc del Figueres.
era la millor manera d’arrodonir
una gran tarda, només entelada
per l’escàs públic que va anar al
camp. l’equip empordanès es situa
amb aquesta victòria just a la part
mitja de la taula classiﬁcatòria, a
tretze punts del líder de la categoria. Aquest 3-0 permetrà als ﬁguerencs tornar a recuperar ànims,
després de moltes jornades consecutives sense aconseguir cap
victòria, concretament des de principis d’octubre a Castelldefels.

