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El FC Barcelona s’emporta el triomf per la mínima de Montilivi (0-1), davant un valent i

competitiu Girona FC que ha buscat amb insistència l’empat fins al final.
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El derbi català s’ha tenyit de color blaugrana, amb un triomf per la mínima d’un pràctic

FC Barcelona que ha tancat la primera volta refermant el seu liderat de la Primera

Divisió, davant el Girona FC (0-1). En un Montilivi ple, amb un gran ambient i més de

13.400 espectadors,  els  barcelonistes n’han tingut prou amb un solitari  gol  en una

errada local a la segona meitat per emportar-se la victòria, enfront un valent i atrevit

conjunt blanc-i-vermell que ha treballat incansablement fins al final per trobar l’empat,

en un duel on ha acabat amb la cara ben alta.



El mosaic de benvinguda als jugadors, amb una senyera gegant a la graderia, ha donat

pas a un primer temps on culers i gironins s’han discutit el guió, lluitant per la iniciativa

amb molta intensitat a la zona de mitjos, i una pressió avançada davant la sortida en

curt rival. Especialment actiu s’ha vist l’equip de Míchel Sánchez, mostrant virtut amb

pilota i arriscant en la sortida amb personalitat. Tot i així, la producció ofensiva ha estat

escassa, amb una xilena desviada de Taty Castellanos, i un xut massa alt d’Ansu Fati des

de la frontal per als de Xavi Hernández, que han perdut Dembélé per lesió.



Pedri desanivella la balança

El Barça ha guanyat profunditat pel carril esquerre a la represa. Després d’una pèrdua

local, Jordi Alba ha enviat un tir ras que se li ha escapat a Gazzaniga, i Pedri, atent amb

la canya, ho ha aprofitat per obrir la llauna. Els gironins, lluny d’enfonsar-se, i trobant el

revulsiu necessari en els canvis, han reaccionat al gol visitant, posant contra les cordes

l’adversari. Amb un Arnau Martínez multiplicat, Stuani i el jove debutant Joel Roca no

han arribat per poc a la centrada de Valery, i tot seguit Iván Martín ha disposat de la més

clara, rematant a fora sol davant el porter un caramel d’Aleix Garcia.



Valery, amb un tret per sobre del travesser en una segona acció, i de nou Stuani, amb

una pentinada que ha aturat Ter Stegen, han tingut la igualada a tocar. Aquestes han

estat les últimes oportunitats per un competitiu bloc blanc-i-vermell que ha caigut amb

orgull i exhibint empenta, contra un conjunt blaugrana que ha sabut patir per marxar

amb les mans plenes i  distanciar-se provisionalment a sis punts al capdavant de la

classificació.



 


