
L’equip Aleví A aconsegueix l’ascens a segona divisió 

 

ELS ALEVINS “A” DEL C.E. MOIÀ, CAMPIONS DE LA SEVA LLIGA 

A falta d’una jornada per finalitzar el campionat de lliga, els alevins del C.E. Moià es van 

proclamar campions del seu grup i van aconseguir l’ascens a segona divisió després de guanyar 

per 6 a 4 al Vic Riuprimer, segon classificat. El Moià va aconseguir l’ascens després d’una 

excel.lent temporada en la que ha guanyat tots els partits, i per tant ha assolit l’ascens amb 90 

punts.  

El joc dels alevins ha destacat per la seva gran efectivitat golejadora, amb una mitja de més de 

10 gols per partit i un total de 306 gols marcats durant tot el campionat. Xavi López, amb 74 

gols, ha estat el “pichichi” de l’equip i el 2n golejador del seu grup. El Moià ha estat el segon 

equip més golejador darrera del Vic Riuprimer i el menys golejat del grup, amb 21 gols 

encaixats, una prova del bon treball defensiu portat a terme pels jugadors de camp i el seu 

porter Dídac Herrera. 

El dijous 14 de juny el nostre equip va participar a Taradell a l’acte “La nit dels campions”, 

organitzat per la delegació d’Osona de la Federació Catalana de Futbol,  en la que se’ls va fer 

entrega d’un diploma en reconeixement pel títol aconseguit. Cal valorar molt positivament que 

el Moià hagi aconseguit l’ascens a la 2ª divisió, després d’haver perdut la categoria la 

temporada anterior injustament. 

Per la temporada que ve el C.E. Moià tindrà el gran repte de mantenir la categoria, tasca 

sempre difícil perquè totas els jugadorsd’aquest equip passen a infantils. 

L’enhorabona a l’equip campió, als jugadors de l’aleví “B” que en alguna ocassió han hagut de 

jugar i reforçar l’equip per qualsevol necessitat, a les famílies que els han acompanyat durant 

tota la temporada i als companys dels altres equips del Moià que, sobretot en la penúltima 

jornada decisiva, han fet pinya amb ells i els han animat fins al final.    

 

  


