El Llagostera s'emporta el derbi gironí de Tercera
contra el Figueres
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UE Figueres

El Llagostera s'ha imposat clarament a la Unió Esportiva Figueres per tres gols a zero aquesta
tarda al Camp d'Esports Municipal de Llagostera. Malgrat que el derbi gironí de tercera divisió ha
arribat al descans amb el marcador a zero, un doblet de Sasha ha avançat els llagosterencs abans
del minut 60. Al 84, un gol de falta de Pitu ha sentenciat el partit, que han presenciat 150
espectadors.
El d'avui era el segon duel oficial a la lliga dels dos equips gironins. La Unió necessitava el triomf,
després d'haver acumulat onze jornades sense guanyar (des de principi d'any, no coneix la victòria)
i allunyar-se del descens, del que estava a sis punts a l'inici del partit. Per la seva banda, el
Llagostera volia els tres punts per consolidar els llocs de la fase d'ascens.
El marcador al descans era de 0 a 0. El Figueres s'ha marcat un bon primer temps, molt seriós,
atent en defensa però sense renunciar a la sorpresa a l'atac, com una ocasió de Ritxi amb un xut
que ha acabat desviant Lucas Viale. El Llagostera ha dominat aquesta primera meitat i ha arribat a
crear un parell d'ocasions que el porter David Aroca ha pogut refusar per evitar que els locals
s'avancessin al marcador.
Ja en el segon temps, al minut 57, el Llagostera ha obert la llauna amb un gol de Sasha, que tan
sols uns segons abans havia disposat d'una ocasió clara per marcar amb una rematada de cap que
Aroca ha pogut aturar. El segon ha arribat dos minuts després, al 59, també obra de Sasha, que ha
aprofitat una pilota morta a l'àrea per complicar el partit als figuerencs i encarrilar el triomf local.
Els de Xavi Agustí han reaccionat, però els ha faltat encert per tornar a entrar en el partit. Al 82 la
Unió s'ha quedat amb un jugador menys per l'expulsió amb vermella directa de Sergi Romero i al
84, un gol de falta de Pitu ha pujat al marcador el tres a zero definitiu.
"Hem fet un partit pràcticament impecable fins al primer gol; sabíem on ens podien fer mal i ho
hem controlat molt i molt bé. Hi ha hagut fases del joc que fins i tot hem baixat la pilota a terra i
hem portat el domini de la pilota. La primera part a la nostra àrea l'hem dominat bastant bé tot i
que sabíem que hi hauria ocasions, crec que han sigut molt mínimes. Ells han sigut una mica més
contundents en la nostra àrea que nosaltres a la seva", ha resumit el míster de la Unió, Xavi Agustí.
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El tècnic ha afegit que "durant molts minuts no s'ha vist la diferència entre un equip que va segon"
i el Figueres, que "està creixent i està creient en el que s'està demanant".
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