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El FC Barcelona Femení Infantil Aleví s’ha proclamat campiona de Catalunya després

de superar a un combatiu RCD Espanyol per 8 gols a 5 en un partit que s’ha decidit en

l’últim quart.

FC BARCELONA

FC BARCELONA 8 - 5 RCD ESPANYOL

Meritxell Font, Aina Román, Maria Calderón, Laura Mas, Laura Lobo, Nina Pou, Ylenia Estrella.

També han jugat: Patricia Pérez, Naiara Tarifa, Berta Gras, Laia Martret, Mar Rodríguez, Noah

Bezis.



RCD ESPANYOL

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 1.000 persones, aproximadament.

Andrea Crespo, Xesca Carbó, Maria Romero, Saray Bolardo, Laia Solé, Júlia Bartel, Carla

Carmona. També han jugat: Ainhoa Ramírez, Nerea Romero, Judit Ferré, Ariadna Losada, Berta

Egea, Alma Ros, Sara Estrada.

Ylenia Estrella (1-1, 13’); Maria Calderón

(2-1, 17’); Laura Lobo (3-1, 24’); Noah

Bezis (4-2, 33’); ); Laia Martret (5-4,

58’);Laura Mas (6-5, 65’); Berta Gras (7-

5, 70’); Laia Martret (8-5, 71’).

Júlia Bartel (0-1, 4’); Ariadna Losada (3-

2, 31’); Júlia Bartel (4-3, 39’); Xesca

Carbó (4-4, 51’); Nerea Romero (5-5, 60’).

Jesús López, entrenador FC Barcelona

(65’).
  Laia Solé (45’), Ainhoa Ramírez (57’).

Devani Cervantes Basachs (àrbitra principal), Ana Sabaté Cabrera i Neus Albalat Queralt

(àrbitres assistents), i Sandra Márquez Redondo (4a àrbitra).



Un derbi entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol sempre és especial, sigui quina sigui

la categoria. En aquest cas, s’han enfrontat els equips femenins Infantil Aleví d’ambdós

clubs, mostrant a tots els espectadors que han omplert la grada del Complex Esportiu

Torrent de Llops de Martorell un gran espectacle amb un total de 13 gols. I és les

jugadores han ofert un recital de detalls tècnics i han mostrat una gran qualitat amb

dianes espectaculars. El primer s’ha vist ben aviat a causa d’una errada defensiva

blaugrana, en la qual Júlia Bartel ha robat la pilota per encarar sola a la portera

Meritxell Font i obrir el marcador. Tanmateix, el Barça ha tingut més control del partit i

poc després ha capgirat el resultat. Ylenia Estrella se l’ha endut i, tota sola a la frontal

de l’àrea, ha executat un fort xut per empatar el duel.



Maria Calderón ha marcat un gran gol per l’escaire amb un xut des de fora l’àrea;

mentre que Laura Lobo ha fet el 3-1 en una jugada de murri. La defensa blanc-i-blava no

s’ha entès amb la seva portera, que estava a mitja sortida, i Lobo ha acabat posant la

punta de la bota per ampliar diferències. L’Espanyol ho ha provat des de lluny, tenint

ocasions clares, però han acabat sortint fora per ben poc. Un dels punts febles del

Barça ha estat la banda dreta, per on l’Espanyol ha trobat espais per superar la

defensa rival. Una recuperació d’Alma Ros en aquesta part del camp, ha servit per fer

la passada cap a Ariadna Losada, que estava dins l’àrea. En un teva meva entre elles,

finalment, Losada ha creuat el xut per retallar diferències. Abans del descans, Noah

Bezis ha fet ballar a les defenses blanc-i-blaves amb un parell de barrets i signar un

preciós gol a l’escaire contrari.



En els dos últims quarts hi ha hagut una pluja de gols, amb moltes anades i vingudes, i

sense que cap dels dos equips pogués tenir un control explícit del partit. Júlia Bartel l’ha

estavellat al travesser en executar una falta, però s’ha pogut refer poc després

marcant un gol olímpic. Xesca Carbó ha tornat a igualar el derbi en aprofitar un refús

de la portera, que no ha pogut blocar un fort xut de Berta Egea que entrava en carrera.

Amb aquesta igualtat i la falta d’un dominador clar han fet del quart temps un

espectacle amb moltes dosis de tensió, nerviosisme, excel·lents jugades i gols per

emmarcar. Laia Martret ha fet el seu segon gol en executar una falta a la frontal de

l’àrea, però un minut més tard, Nerea Romero ha marcat un dels gols del dia en

transformar una falta des de mig camp. Les taules han tornat al marcador, però

l’Espanyol no ha pogut tancar bé les línies i en sis minuts el Barça ha remuntat el duel

amb xuts llunyans de Laura Mas, Berta Gras i Laia Martret per proclamar-se campiona



de Catalunya.

El president de l’FCF, Andreu Subies Forcada, ha entregat la Copa de campiones al FC

Barcelona; mentre que l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha estat l’encarregat

de lliurar el pla de subcampiones al RCD Espanyol. Les àrbitres del duel també han

estat obsequiades amb una rèplica de la Copa de mans del president de l’FCF, de

l’alcalde de Martorell; de la regidora d’esports, Belén Leiva; i dels directiu de l’FCF

Paquita Linares i Jaume Plaza.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-rcd-espanyol-final-femeni-infantil-alevi-de-la-9a-festa-futbol-catala/1
https://www.youtube.com/watch?v=8ItvjmJUbiA

