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El Canet FS i el Manresa FS es disputen la final de la Copa Catalunya Benjamí de

Futbol Sala en un partit que han acabat dominant els manresans i han aixecat la copa

de campions de Catalunya de la categoria.



CANET FS

MANRESA FS

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CANET FS 0 - 5 MANRESA FS

Issac Extremera, Nil Pujadas, Eloi Gras, Ivan Cortijo, Pol Alapont, Biel Javier, Sergi Garcia, Marc

Fernàndez i Xavier Deumal

Daniel Rodrigo, Marc Navarro, Pol Falomí, Eiron Oruña, Pol Ramírez, Arnau Pareja, Sirius Coll,

Derek Garcia, Arnau Lavilla i Jan Via

0 – 1 Arnau Lavilla (3’); 0 – 2 Eiron Oruña

(5’); 0 – 3 Pol Falomí (15’); 0 – 4 Eiron

Oruña (37’); 0 – 5 Arnau Lavilla (43’)

Raúl Gómez Prieto



La darrera final de la Copa Catalunya de Futbol Sala ha estat la de la categoria

Benjamí, que s’ha disputat a les 14.00 hores, al Pavelló Esportiu Municipal de

Martorell, entre el Canet FS i el Manresa FS.

El Manresa ha tardat pocs minuts en obrir el marcador. L’Arnau Lavilla ha estat el

jugador manresà que ha fet pujar el primer gol i, a continuació, el seu equip ha continuat



amb moltes arribades a la porteria del Canet fins que l’Eiron Oruña ha marcat el segon.

A partir d’aquest moment el Canet ha disposat d’un parell d’ocasions, amb una pilota al

pal, que no ha arribat a materialitzar. A més, una jugada arrabassada dins l’àrea del

Canet, ha acabat suposant el tercer gol del partit, obra del Pol Falomí.

La segona part ha estat molt igualada, on el Canet ha trobat el seu ritme de joc i ha

creat diverses ocasions de gol. Per la seva banda, el Manresa ha continuat competint, i,

en una gran jugada amb el pivot, ha cedit de cara a l’Eiron Oruña., el qual ha superat al

porter del Canet amb un potent xut.



Finalment, un xut llunyà de l’Arnau Lavilla ha rebotat a les cames d’un defensor del

Canet que ha despistat al porter, i ha acabat suposant el 0 a 5 definitiu. D’aquesta

manera el Manresa FS s’ha proclamat Campió de Catalunya Benjamí de Futbol

Sala.

El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, els directiu de l’FCF i



de l’LCFS; Juan Carlos Hueto i Javi Lerma; el delegat de la Catalunya Central de

l’LC FS, Andreu Falomí i el Seleccionador Benjamí, Jordi Barrero, han estat els

encarregats de realitzar l’entrega de premis on s’ha entregat el plat de subcampió al

Canet FS i la copa de Campió de Catalunya al Manresa FS.



GALERIA D’IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/final-copa-catalunya-benjami-de-fs-canet-fs-manresa-fs/1
https://www.youtube.com/watch?v=8f82V0ORvSg

