
Temporada 2012-2013 

Cróniques i Fotos 

PBSC-EFHS – 1 Pª SAN PEDRO – 2 

Diumenge, 14 d’octubre de 2012 
Resultat previsible però que ens deixa mal gust de boca desprès de veure el partit i de les 
oportunitats fallades. 
Desprès dels primes 45 minuts, creiem que podria canviar la rutina dels últims partits. Amb 1-0 hem 
arribat al descans tot mostrant una petita superioritat tècnica i a pesar de la igualtat de ocasions. Al 
minut 5 un magnífic gol de Angel ens a obert les esperances. 
A la segona part, la Pª San Pedro s’ha posat les “piles” i ens a pressionat bastant més creant moltes 
més ocasions que nosaltres. Un penal al minut 52 per unes mans que clarament no eren 
intencionades ha fet que el rival li agafes el ritme al partit. Els canvis que no han millorat el nostre 
rendiment i arribat el minut 64, on amb un tir molt afortunat des de fora de l’àrea que ha entrat per 
l’esquadra desprès de haver rebotat en dos pals ens ha sumit en el ritme de: defensa cansada, mitja 
que no pot dominar i davantera inoperant. 
Una altra vegada no hem tingut sort però estem recuperant jugadors. El proper cap de setmana, 
diumenge 21 a les 12 jugarem al camp del Tibidabo, tercer classificat amb cinc partits guanyats i un 
de perdut. 
Pensem i creiem que desprès de haver jugat amb els primers de la taula de classificació, si no es amb 
el Tibidabo serà segur amb la Planada que remuntarem posicions des de el 16é lloc que es on estem 
ara. 
De veritat que els jugadors i tècnics estan segurs, tenen ganes i conviccions que això canviarà de 
seguida. 
Tots estem convençuts d'això i estem amb ells sense retrets i amb molta il•lusió. 
Som-hi !!!! 
  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temporada 2012-2013 Tercera Catalana Grup 6 

Directius i Cos Tècnic 

1r. Entrenador: Paco Pareja Ruiz 
2n. Entrenador: Alejandro Pando Payes 
Delegat: Alejandro Aguilera Fernandez 
 
Jugadors 
Xavi Aparicio Llobera 
Xavier Cardona Ariza 
Ruben Jose Cebrero Jimenez 
Arcadi Cebria Romeo 
Philip Dabovic 
Alex Gomar Manresa 
Jordi Gomar Manresa 
Albert Grau Mestre 
Aitor Iturralde Martin 
Santiago Martinez Sese 
Pol Mateos Aixandri 
Xavier Mila Solis 
Juan Carlos Moreno 
Jordi Pujol Martinez 
Marc Pujol Martinez 
Joan Pou Rodriguez 
Carlos Puente Benito 
Angel Reguera Blancher 
Andres Sebastian Perez 
Vicente Sevilla Oliet 
Xavier Silva Garcia 
Ignacio Torres Martinez 
Ferran Vicedo Lopez 
Josep Maria Vidal Gordillo 
Enllaç:  Federació Catalana Futbol  
 

 


