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Els d’Ernesto Valverde s’imposen a l’Espanyol per 4 a 2 des dels onze metres després

d’empatar sense gols en un partit emocionant i disputat.
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Cillessen, Jorge Cuenca (David Costas, 62’), Denis Suárez (Ribera, 44’), Aleñá (Abel Ruiz, 75’),

Dembélé (Carles Pérez, 62’), Palencia, Paco Alcácer, Digne (Miranda, 75’), André Gomes (Martin

Hongla, 62’), Aleix Vidal (McGuane, 75’) i Yerry Mina.



 

RCD ESPANYOL

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 10.576 persones.

Pau López, Naldo, Jurado, Dídac (Pedrosa, 32’), Melendo (Àlex López, 72’), Javi López, Pablo Piatti

(Puado, 64’), Marc Roca, Mario Hermoso, Granero (Sergio Sánchez, 52’) i Sergi Darder.

Paco Alcácer (1-0); Palencia (2-0); Yerri

Mina (3-1); Abel Ruiz (4-2).
Àlex López (2-1); Mario Hermoso (3-2).

Aleix Vidal (48’); Palencia (78’).    

Xavier Estrada Fernández (àrbitre), Joan Méndez Mateo i Brian Valencia López (àrbitres

assistents), i Albert Català Ferran (4t àrbitre).





La III Supercopa de Catalunya, amb la presència de 10.576 espectadors al Camp

d'Esports de Lleida, ha començat amb una aproximació perillosa blaugrana en el

primer minut de partit. En un ràpid contraatac, Paco Alcácer ha arribat fins a l’àrea

blanc-i-blava amb la pilota controlada, però el seu tir s’ha perdut per sobre el travesser.

Acte seguit, el Barça ha tornat a disposar d’una bona oportunitat per avançar-se en el

marcador. En aquesta ocasió, Dembélé ha xutat fora després de regatejar-se dos

defensors blanc-i-blaus. L’Espanyol ha reaccionat amb un mà a mà de Pablo Piatti que

Cillessen ha pogut aturar amb el pit. Més tard, una centrada perillosa de Javi López en

una bona jugada individual no ha trobat rematador.



Malgrat que el Barça portava la iniciativa en el joc, els blanc-i-blaus han generat força

perill mitjançant ràpides contres. Així ha estat com Marc Roca ha acaronat la primera

diana de l’encontre amb un tir creuat que s’ha perdut per la línia de fons. A continuació,

Denis Suárez ha conduït un ràpid contraatac i, en arribar a l’àrea de Pau López, ha xutat

per sobre el travesser. La darrera aproximació perillosa del primer temps ha estat un

tir des de fora de l’àrea d’Óscar Melendo que ha blocat sense problemes Cillessen.



En la represa, l’Espanyol ha avançat línies amb l’objectiu de recuperar la pilota més a

prop de l’àrea rival, mentre que el Barça ha seguit desplegant el seu joc associatiu

habitual. Al minut 54, els de Quique Sánchez Flores han gaudit d’una excel·lent

oportunitat per inaugurar el marcador. I és que una centrada de Pablo Piatti s’ha

enverinat fins a estavellar-se en el travesser. Tot seguit, Marc Roca, arribant des del

darrere, ha posat a prova Cillessen amb un xut potent des de fora de l’àrea que ha

pogut blocar en una bona intervenció.



Quan faltava un quart d’hora per a la conclusió del temps reglamentari, el porter

holandès ha tornat a resultar providencial en rebutjar a córner un sensacional xut

d’Àlex López des de la frontal de l’àrea. Els blaugrana també han tingut una gran

oportunitat per marcar l’1 a 0. Carles Pérez ha executat una falta escorada a la banda

dreta que Paco Alcácer, de cap, ha rematat a les mans d’un Pau López molt segur sota

pals. Sense gols en el temps reglamentari, la Supercopa s’ha decidit des del punt de

penal, on el Barça s’ha imposat per 4 a 2 a l’Espanyol.



El president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies Forcada;  el Secretari

General de l’Esport, Gerard Figueras; i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, han entregat unes

rèpliques de la Supercopa de Catalunya al conjunt arbitral i les medalles al subcampió.

El plat de l’equip subcampió també l’ha lliurat Figueras. Les medalles al conjunt campió

les han entregat Figueras i Ros. Per acabar, el president de l’FCF ha lliurat les rèpliques

de la Supercopa de Catalunya al bloc guanyador i, en darrer lloc, l’alcalde de Lleida ha

fet l’entrega de la Copa a l’equip campió.
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