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El conjunt blaugrana ha superat el RCD Espanyol per 2 gols a 1 en una final intensa i

emocionant que s’ha decidit per petits detalls. Amb aquesta Copa, el FC Barcelona es

proclama campió de Catalunya Juvenil Cadet Femení per quarta temporada

consecutiva.

FC BARCELONA 2 - 1 RCD ESPANYOL



FC BARCELONA

RCD ESPANYOL

GOLS

TARGETES GROGUES

Laura Coronado, Alba Fernández, Jana Fernández, Ariadna Mingueza, Clara Rodríguez, Marta

Vilarrasa, Viktoria Adrianova, Alicia Infante, Laura Lobo, Laura Linares, Clàudia Gómez. També

han jugat: Paula Argelaguet, Maria Peña, Georgina López, Laia Trancoso, Laura Mas Serra, Laura

Mas Berenguer.

Janet Martínez, Nerea Chavez, Emma Ramírez, Irene Corral, Xènia Pérez, Yaiza Navarro, Livia

Martínez, Mar Serracanta, Ariadna Sánchez, Mariona Segalés, Ana Hernández. També han jugat:

Judith González, Ariadna Perea, Paula Bohigas, Montserrat Blanco, Coral Fernández, Alejandra

Gracia, Elena Viñas.

Clàudia Gómez (1-0, 18’); Viktoria

Adrianova (2-0, 29’).
Ana Hernández (2-1, 42’).

Alicia Infante (25’).    



CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 1.000 persones.

Marta Galego Salguero (àrbitra principal); Ester Erra Leiva i Paula Bonay Bernad (àrbitres

assistents); i Andrea Coca Escobedo (4a àrbitra).



Final apassionant del Campionat de Catalunya Juvenil Cadet Femení entre el FC

Barcelona i el RCD Espanyol, equips que han repetit la final dels últims anys en aquesta

competició. I és que després de superar el CF Damm a la tanda de penals en una

semifinal molt disputada ahir divendres, les blaugrana han temptejat les blanc-i-blaves

en els primers minuts per intentar obrir ràpidament algunes escletxes per crear perill.

En canvi, l’Espanyol, que va guanyar el Femení Manu Lanzarote en la semifinal (3-0),

també en el Complex Esportiu de Futbol Salou, ha sortit més intens i és qui ha tingut la

primera ocasió clara. Ambdós equips han estat ben posicionats en tot moment, però el

Barça ha tret profit de la velocitat de l’extrem Viktoria Adrianova per trobar el camí de

la victòria. I és que una internada seva per la banda, fent la passada en horitzontal dins

l’àrea petita, ha servit per a que Clàudia Gómez empenyés la pilota al fons de la xarxa

sense oposició.



Adrianova ha tornat a ser més ràpida que la seva defensora poc després i, amb un toc

subtil, ha fet el 2-0. Tot i aquest desavantatge, l’Espanyol ha seguit pressionant i

executant un joc vertical amb el qual ha arribat a la porteria contrària. Mentre el Barça

ha estat més efectiu i encertat, les jugadores dirigides per Óscar Cobacho s’han topat

amb les actuacions de Laura Coronado. Ana Hernández ha avisat amb un xut molt

ajustat al pal i, just abans del descans, una passada de la mort no l’ha sabut aprofitar

Ariadna Sánchez, que ha xutat sola davant Coronado. La mitja part ha donat aire fresc

a un Espanyol que ha sortit més endollat. I és que Ana Hernández només ha necessitat

dos minuts per marcar un golàs de volea i d’esquenes a la porteria.



Els dos finalistes han jugat amb pausa, sense precipitar-se en les accions defensives,

mentre que en atac han buscat el joc vertical per donar profunditat i sorprendre a les

defenses. Xènia Pérez ha tingut l’empat en una rematada de cap que s’ha estavellat al

pal. L’Espanyol és qui ha gaudit de la possessió de la pilota i ha dominat el tram final del

duel, però una forta línia defensiva del Barça ha dificultat les aproximacions perilloses i

ha aconseguit mantenir el resultat. D’aquesta manera, el FC Barcelona s’ha proclamat

campió de Catalunya per quarta vegada consecutiva.



Les entregues de medalles i copes han anat a càrrec del president de la Federació

Catalana de Futbol, Andreu Subies Forcada; i els directius Albert Montull i Jaume

Plaza. Tots tres han repartit les medalles i el plat de subcampiones al RCD Espanyol;

mentre que la Copa de campiones al FC Barcelona l’ha lliurat el president Andreu

Subies. El conjunt arbitral també ha rebut una rèplica de la Copa de la final del

Campionat de Catalunya Juvenil Cadet Femení.
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http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-rcd-espanyol-final-campionat-catalunya-juvenil-cadet-femeni-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=elg0THjhap4

