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La jornada de Lliga 3 Altres partits

AFP / ÓSCAR DEL POZO
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El Betis puja a l’esquena
de l’Atlètic (0-0)
L’empat blanc-i-vermell deixa el Barça a un punt de ser campió
CARLOS F. MARCOTE
MADRID

L’
33 Torres intenta rematar sense èxit davant de Giménez, ahir.

Atlètic va tallar la ratxa
victoriosa del Betis, però només amb un empat que augmentarà
una mica més la lluita pel segon lloc
si el Madrid guanya el seu partit ajor-

nat contra el Sevilla. També li va servir per evitar que el Barça, que queda
a un punt de ser campió, pogués cantar victòria sense ni tan sols jugar.
Trist consol després de passar-ne de
tots colors contra el conjunt sevillà.
El quadro verd-i-blanc va arribar
llançat, amb sis triomfs consecutius

i cinc partits sense encaixar cap gol,
i no va trigar a deixar clar que amb la
seva personalitat només va a apropiar-se de la pilota i a fer por amb ella.
Sense Griezmann, Koke ni Godín,
quan, al cap dels minuts, el conjunt
madrileny va poder llançar les seves
primeres entrades va enllaçar quatre córners, però no va tenir possibilitat de fer mal fins que Torres va fer
una jugada excel·lent, en què va superar Bartra i Dani, però no Mandi,
que va salvar sobre la línia.
El Betis, malgrat tot, no va furgar
prou per sorprendre Oblak fins al
temps afegit del primer temps per
lesió del porter bètic, substituït pel
novell Pedro, amb tot just sis minuts
a Primera, i de la temporada 201314. Els blanc-i-vermells no el van provar fins al descans i no obstant Oblak
es va endur dos bons ensurts, especialment en un remat només de Javi
García, habilitat per Tello.
El xoc va resultar encara més mogut en el segon temps, obert amb
una mala rematada de Vitolo en bona posició. Així va seguir l’Atlètic
sense comprovar les habilitats de Pedro, mentre que Oblak es va tornar a
espantar en dues accions consecutives de Tello, que va llançar al pal a la
segona. El Betis no va afluixar, però
va perdre un parell de vegades de vista Saúl, que va estar a prop de decidir
amb un xut amb l’esquerra al travesser i, ja a prop del final, amb un cop
de cap creuat en un córner.
Atlètic: Oblak, Juanfran (Vrsaljko, m.
66), Savic, Giménez, Lucas, Thomas,
Gabi, Vitolo (Koke, m. 63), Saúl, Correa (Griezmann, m. 63), Torres.
Betis: Dani (Pedro, m. 39), Barragán, Mandi, Bartra, Amat, Junior, Javi García, Fabián, Tello (Campbell,
m. 82), Boudebouz (Joaquín, m. 65)
i Loren. H

el descens
EL LAS PALMAS
CAU A SEGONA
J Dos gols de Munir, un de

Medrán i un altre de Sobrino
van segellar el descens
matemàtic de Las Palmas
i van assegurar de passada
la permanència a Primera de
l’Alabès (0-4), reanimat per
Abelardo. En un desangelat
estadi Gran Canària, l’equip
illenc va ser condemnat per
l’oportunisme de l’exdavanter
del Barcelona, que va obrir el
marcador en el segon temps
després que Etebo llancés
al travesser i va repetir
després per empènyer al buit
el conjunt de Paco Jémez.

