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La Fundació Terrassa FC 1906 guanya per primera vegada el Campionat de Catalunya

Sènior Femení davant el Roses Platja en una final molt lluitada i equilibrada (4-3).
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Verónica Rodríguez, Geraldin Borrero, Jessica Pastor, Raquel Guerra, Laura Chamizo, Marta

Campanales, Joanna Vega, Andrea Granados, Sònia Zarza, Gemma Sala, Elba Vergés, Laura

Casanovas, Dèlia Zambrano.

Laia García, Paula Navas, Elena Fernández, Helena Vallicrosa, Anna Pascual, Judith Góngora,

Zaira Abenza, Carla Morera, Silvia Ferrer, Anabel Chamorro, Lidia Rubio, Ariadna Forment,

Carlota Planas.

Elba Vergés (1-0, 1’); Raquel Guerra (2-0,

13’); Gemma Sala (3-2, 18’); ); Laura

Casanovas (4-3, 32’).

Carla Morera (2-1, 14’); Silvia Ferrer (2-2,

17’); Carla Morera (3-3, 31’).

Marc Oltra Saez i Marta Galego Salguero (àrbitres principals) i Gonzalo Romero Freixas (àrbitre

assistent).





La Fundació Terrassa FC 1906 ha deixat les coses ben clares a la vigent campiona de

Catalunya en categoria Sènior Femenina de futbol platja. Poc s’ho esperava el Roses

Platja anar perdent des del primer minut. I és que en la sacada inicial del partit, Elba

Vergés ha obert el marcador amb un fort xut que ha arribat a tocar la portera Laia

García, però no ha pogut evitar el gol. No havien transcorregut ni tres segons que les

egarenques ja s’han posat per davant. El Roses Platja ha intentat capgirar el marcador

mitjançant un xut de falta d’Anna Pascual que s’ha estavellat al travesser i un altre de

Silvia Ferrer des del seu propi camp que també ha anat al pal i que no ha entrat per ben

poc.



En l’inici del segon quart Raquel Guerra ha posat distància creuant el xut al segon pal i,

just un minut més tard, Carla Morera ha retallat diferències de falta. Silvia Ferrer ha

empatat la final amb un gran gol de falta des de mig camp, impossible per a la portera

Dèlia Zambrano. Al Roses Platja li ha durat poc l’alegria, ja que un minut després,

Gemma Sala ha desfet l’empat en rebre  a la frontal de l’àrea, girar-se i marcar el 3-2.

En els últims set minuts, ambdós equips han tornat a protagonitzar un duel

apassionant i tan equilibrat que s’han vist poques ocasions clares.



Carla Morera ha aconseguit un nou empat en finalitzar una paret, però un minuts més

tard, Laura Casanovas ha recollit una pilota penjada a l’àrea i ha estat més ràpida que

la portera en posar el peu i fer el definitiu 4-3. Amb aquesta soferta i treballada

victòria, la Fundació Terrassa guanya per primera vegada el Campionat de Catalunya

Sènior Femení de futbol platja.



L’entrega de premis l’han realitzat els vicepresidents de la Federació Catalana de

Futbol Josep Llaó i Jordi Terés; el Secretari de Junta i delegat a Tarragona, Josep Vives;

el delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport, Joan Plana; i el regidor

d’esports de l’Ajuntament de Torredembarra, Raúl García.
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http://fcf.cat/media/album/final-senior-femenina-campionat-de-catalunya-futbol-platja-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=54R2Gh1ll2o

