
 

              UN PARTIT MÉS, ACONSEGUIT! 
 

El 9/02/2020 es va dur a terme el partit AHLF-CH Amposta, es va jugar al pavelló de                 
Les Franqueses. La victòria se la va endur AHLF, amb un resultat 9-7. 
 
Va ser un partit amb molta tensió, difícil defensa per l'equip local i l'equip visitant. 
 

PRIMERA PART AEHLF 6-3 CH AMPOSTA 
La primera part va ser molt difícil, estava molt igualada, amb un penal de Queralt               
Fornt (de l'equip local), que no va ser gol i un altre penal de Claudia Guijarro,( també                 
de l'equip local), que tampoc va ser gol. El penal el va provocar Ainoa Ponce, de                
l'equip visitant que va acabar sent 2 minuts per la jugadora de l'Amposta. 
L'equip local va jugar molt amb el pivot durant tot el partit, però la primera part el joc                  
amb el pivot era la "clau". 
 

 

 
SEGONA PART AEHLF 3-3  CH AMPOSTA 
La segona part va ser molt intensa.L'equip local anava molt relaxat amb la victòria de               
la primera part i es van endur una sorpresa. Molts tirs a porteria de l'equip visitant els                 
va salvar la portera de l'equip local Yessenia De Matos Moreno. 
 
Van haver moltes errades de tir a porteria de part de l'equip local. Els tirs més fallats                 
de l'equip local van ser penals. Que es van tirar a porteria es van fallar. 
 
Va haver-hi un cop molt fort a la cara entre dues jugadores de l'equip local, Queralt                
Fornt, i de l'equip visitant, Ainoa Ponce. El cop es va produir en un contraatac de                
l'equip visitant. La jugadora de l'AEHLF va anar a recuperar la pilota perquè la              
jugadora de l'Amposta no l'agafés, i les dues jugadores van xocar les cares. 
 



 

Defensivament, la defensa va ser molt dolorosa de part de l'equip visitant. Es veia              
que a l'equip local li costava molt entrar a l'àrea. Va haver-hi faltes que va provocar                
l'equip visitant, que haurien d'haver sigut penal. 
 

TERCERA PART AEHLF 3-3 CH AMPOSTA 
La tercera part va començar amb un penal, provocat per Queralt Fornt, que va              
marcar l'equip visitant. Just després del penal provocat per l'equip local, va haver-hi             
un penal provocat per l'equip visitant, que va acabar sent gol. 
 
Va haver-hi una expulsió de Claudia Guijarro de l'equip local i seguidament una             
expulsió de Queralt Fornt. L'expulsió va provocar penal, que va ser gol. L'equip va              
haver de lluitar amb 4 jugadores i la portera. L'àrbitre va decidir treure-li targeta              
groga al segon entrenador de l'Amposta Miguel Angel Gombau. 

 
Va haver un penal a favor de AEHLF, que el va llençar Claudia Guijarro, i va acabar                 
sent gol. L’Amposta va poder marcar un gol de falta directe amb empat a 3, però el                 
van fallar i va quedar tot per decidir a la última part. 
 

QUARTA PART AEHLF 4-1 CH AMPOSTA 
La quarta part, l'equip local va recuperar moltes pilotes i això les va ajudar a tenir                
més oportunitats de gol. Un penal a favor de l'equip local que el va llençar Claudia                
Guijarro però el va fallar. haver-hi un altre penal a favor de l'equip local que el va                 
llençar Queralt Fornt i el va marcar. Van expulsar a la jugadora de l'Amposta Ainoa               
Ponce 2 minuts. Els últims gols van ser molt emocionans, tota la graderia             
s'emocionava. 
 
El punt dèbil que tenia l'equip local era el pivot de l'equip visitant, i el punt dèbil de                  
l'equip visitant era la portaria de l'equip local. 
 
El final del partit, AEHLF ho va celebrar saltant, donant voltes i cridant el crit. 
 

Queralt Fornt 


