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La contracrònica 
(IDM- C.E. Fort-Pienc-Barcelona)

Com ja es preveia, tenint en compte els resultats donats amb 
anterioritat, el partit d’avui ha resultat un altre tràmit resolt 
amb golejada. Potser pel fet de marcar de manera tan ràpida 
Nil D.   el primer gol, segurament un dels més ràpids de la 
història del Pont de Marina (1/0), i que a continuació David 
F. sentenciés (2/0) ( al pobre no li van reflectir el gol en l’acta 
del partit de Llefià)  ha fet que l’interès decaigués una mica. 
Amb el míster pendent de les evolucions del seu noi al partit 
del costat i els nostres  jugant de memòria, amb basculacions, 
desmarcades i combinacions increïbles, l’Aleví A ha demostrat  
ser una autèntica màquina de precisió i  Gerard  C. ha fet 
consecutivament  el  3/0,  el  4/0  ,  Nil  D.  el  5/0  i  novament 
Gerard   C.  el  6/o  per  acabar  el  1r  Quart  i,  en  altres 
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El míster 

Partit sense complicacions i 
per repartir minuts a tots els 
jugadors. Tot i així  al final del  
matx   Jacobo G. es queixava 
ja que ha hagut de cridar molt 
i corregir alguns detalls que 
no li han agradat gens ni 
mica:“Quiennotengaactitud-
quedejeelfutbol” declarava 

L’àrbitre 

El  col·legiat d’avui, Sr. Pol Mira 
no ha tingut cap tipus de 
problema i ha estat bé en 
totes les accions. Li podem 
criticar que ha assenyalat 
alguns fores de joc sense 
massa convicció influït per 
alguns pares del Magòria. En 
l’acta oficial ha certificat que el 
partit ha començat a les 10:36. 
Precisió suïssa! 

El rival 

El Mercat Nou Magòria B, de 
segon any barrejat amb nens 
de primer, en general força 
alts excepte el porter. Han 
donat  una imatge molt pobra 
i en cap moment han estat 
capaços de fer res digne 
d’atenció, si exceptuem els 
dos gols. El segon quart, això 
sí, l’han guanyat ells per 0/1. 

CAMINANT 
Fàcil victòria de l’Aleví A del Pont de Marina davant del MM Magòria B (14/2)
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circumstàncies, marxar cap a casa. Tot, però, s’ha de jugar i 
això és el que s’ha fet al 2n Quart, però desafortunadament hi 
ha  hagut  possessions  molt  llargues  i  passades  massa 
previsibles; hem estat molt estàtics i amb poca profunditat …
sempre, és clar, de cara a donar emoció als qui deien a la grada 
que s’avorrien….  Hi  ha  qui  diu  que el  gol  encaixat  era  per 
donar peixet (6/1)

Al segon temps reprenem la golejada
Així és com en la represa hi ha hagut un nou recital ofensiu: 
Gerard C.  per partida doble (8/1),  Nil D. de cap (9/1),  dos 
més de Joaquín A. (11/1), que ha estat malalt tota la setmana, 
i  Laszlo K.,  que feia estona que el  buscava,  rematant una 
centrada espectacular de Dani P. (12/2). El Magòria ha fet el 
segon gol (12/2) però encara hi ha hagut temps perquè Nil D. 
(13/1) i Martin B., aquest amb dedicatòria inclosa  al seu pare, 
completessin el marcador en el darrer Quart.

Destacarem també la bona tasca d’Arnau M.i de  Jordi C. en 
la defensa; de Bryan R.,que també ha tingut feina,  i de Marc 
G. en tasques d’organitzador.

La setmana vinent festa pel Pont… de la Puríssima que no de 
Marina. I ja ho sabeu, tant si perd com si guanya Pont Marina 
és una canyaaaaaaa!!!!
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Actualitat setmanal 

• El míster Jacobo G. ha tingut 
una setmana d’amor i desamor 
amb els dentistes. Tot i així ha 
seguit al peu del canó amb els 
entrenaments per bé que 
dimecres va tenir menys…
mossegada! 

• Després de la filmació del 
partit contra la F.E. L’Hospitalet 
a càrrec de l’Héctor P. l’afició 
pontmarinenca ja espera amb 
candeletes la d’avui i de tota la 
temporada.… El PdM crea 
adicció! 

• Aquest matí, per amenitzar 
l ’e s p e r a , l a J u d i t A . h a 
obsequiat les mares i els pares   
presents amb uns  croissanets 
b o n í s s i m s . E s p e re m q u e 
aquest tipus d’iniciatives vagin 
creant precedents! 

• Ricard C. ha estat la darrera 
incorporac ió a l grup de 
whatsapp. Es rumoreja que el 
fet de tenir un mobil com Déu 
mana ha pogut influir en 
aquesta dura i arr iscada 
decisió. 

• Si voleu jugar a ¿dónde está 
Wally? no ho dubteu i passeu 
pel  despatx de Gonzalo J. i  hi 
haurà premi per qui hi vegi, per 
exemple… la taula! 
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