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Els altempordanesos aconsegueixen capgirar el marcador amb un golàs en l’últim

minut per aixecar el títol de campions, amb Dani Haro com a protagonista d’una

emocionant final.

ROSES PLATJA

ROSES PLATJA 3 - 2 PLATJA VILANOVA CF

David Pedro, Jordi Taulera, Eric Pérez, Miguel Fuentes, Xavi Fages, Ricardo Álvarez, Max Serra,

Carlos Muñoz, Nelson Hinojosa, Dani Haro, Abdurahaman Djedaiet i Raúl Blanco.



 

 

PLATJA VILANOVA CF

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Manel Martínez, Javi Dorado, Fèlix Casalod, Víctor Morillas, Albert Pérez, Alexandru Flaviu,

Alejandro Morillas, David Gómez, Marc Cols, Marc Bastons, José Antonio Quesada i Antonio

Pinilla.

Ricardo Álvarez (1-2, 14’); Dani Haro (2-2,

23’); Dani Haro (3-2, 35’).

Alejandro Morillas (0-1, 9’); Víctor

Morillas (0-2, 11’).

Raúl Blanco (33’).    

David López Jiménez i Enric Bureu Méndez (àrbitres principals), Alejandro Aguayo Prieto

(àrbitre assistent) i Marc Oltra Sáez (cronometrador).





Espectacle i emoció. Aquests han estat els dos elements que han definit aquest migdia

la final del Campionat de Catalunya de Futbol Platja Sènior masculí, on el Roses

Platja ha aixecat el títol de campions en imposar-se amb una remuntada èpica al Platja

Vilanova CF (3-2). A la Platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, davant l’equip

amfitrió, els altempordanesos han capgirat un marcador desfavorable de dos gols amb

una gran volea en l’últim minut de Dani Haro, protagonista del partit amb un doblet que

ha inclòs la diana del triomf.



Malgrat el desenllaç final, l’arrencada ha tingut el color de l’equip vilanoví, que s’ha

escapat en l’electrònic a les primeres de canvi, amb superioritat en el joc i efectivitat en

atac. Els germans Morillas han fet aixecar el públic present a la graderia, primer

Alejandro clavant la pilota al fons de la xarxa a la mitja volta, i després Víctor driblant el

porter i ajustant-la amb precisió. Una diferència que els rosincs, reeixits i molt intensos

en tornar de l’aturada, han igualat mitjançant Ricardo Álvarez, que ha recollit amb

picardia l’esfèrica a l’àrea, i Dani Haro, amb una magnífica xilena en engaltar un servei

de banda.



Amb les espases en alt, i tot per decidir, el tercer temps ha deparat un autèntic

intercanvi de cops entre els dos conjunts. Definicions acrobàtiques i llançaments de

falta haguessin pogut decantar el duel cap a qualsevol dels dos costats, però ha estat

el veterà capità del Roses Platja, Dani Haro, qui ha decidit l’encontre, amb una

rematada d’esquenes i a l’aire marca de la casa que ha evitat la pròrroga i que ha

acabat donant al club el segon Campionat de Catalunya de Futbol Platja Sènior

masculí de la seva història, després de l’obtingut el 2016.



L’entrega de premis l’han realitzat el directiu de la Federació Catalana de Futbol i

delegat al Penedès-Garraf, Manel Duran, la regidora d’esports de l’ajuntament de

Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà, i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors de

l’FCF, Fèlix Gimeno. A més, també ha estat present durant la competició el director de

la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle.

 



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/final-del-campionat-de-catalunya-de-futbol-platja-senior-masculi-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=6x1YwSueKKk

