
El Girona ‘B’ s’imposa a El Catllar i conquereix la Copa
Catalunya Amateur
COPES | 25/08/2018

Un efectiu conjunt gironí doblega per 3 a 0 el bloc tarragoní gràcies en un partit

emocionant i aixeca la Copa de campions.

GIRONA FC 'B'

GIRONA FC 'B' 3 - 0 CE EL CATLLAR

Toni Montero, Diego Garzón, Boran Minic, Sergi Murga, Marc Roura, Miquel Poveda, Aleix

Freixas, Dani Homet, Ferran López, Cristian Venzal i Jaume Duran. També han jugat: Adrià

Collet, Toni Rosell, Oriol Santos, Muritala Abiola, Pau Ribas, Lluc Banús i Alejandro Mejía.



CE EL CATLLAR

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 700 persones, aproximadament.

Alejandro Amores, Marc Tarragón, Cesc Armengol, Cesc Armengol, Raúl González, Alex Ionita,

Gerard Infante, Adrián Padillo, Ignasi Abelló, Raúl Vates, Albert Rull i Jaume Pedra. També han

jugat: Carlos Ríos, Alberto García, Isma Rojas, Héctor Pérez, Sergi Cerrato, Àlex Pedrosa, Ignasi

López, Miki Aguirre i Abel Sánchez.

Miquel Poveda (1-0, 12’); Aleix Feixas

(82’); Ferran López (90’).
 

Àlex Fernández Pérez (àrbitre principal), Daniel Luque Ortuño i Daniel Lucas Gómez (àrbitres

assistents) i Enric Bureu Méndez (4t àrbitre).





Abans de començar la final s’ha guardat un minut de silenci per la mort del tècnic de

l’AEM Dani Rodrigo. Amb la pilota en joc, el Girona ‘B’ ha dominat els primers

compassos el duel a través de la possessió, mentre que el conjunt tarragoní ha esperat

la seva oportunitat per sortir a la contra. Quan s’havien disputat 12 minuts, els gironins

s’han avançat en el marcador. Miquel Poveda ha superat dos defensors en velocitat i

ha batut Alejandro Amores amb un sensacional xut que ha entrat per l’escaire.



Amb un gol de desavantatge, El Catllar ha estirat les seves línies de pressió i ha

assumit més riscos a nivell defensiu amb l’objectiu d’empatar ràpidament la final. Ha

provat de sorprendre el bloc gironí amb transicions ràpides i centrades laterals, però

els blanc-i-vermell, sòlids i contundents, han refusat el perill. Poc abans del descans, el

Girona ‘B’ ha tingut l’oportunitat d’ampliar diferències, però el porter tarragoní ho ha

evitat aturant un mà a mà davant Dani Homet.

La segona meitat ha arrencat de la mateixa manera que ha finalitzat la primera. Els

gironins, dirigits per Àxel Vizuete des de la banqueta, han continuat movent el cuir amb

criteri i defensant amb solvència quan El Catllar es llençava a l’atac. Al minut 50, 

Miquel Poveda ha pogut anotar el 2 a 0 per al conjunt gironí, però el seu xut l’ha desviat

a córner el porter rival en una magnífica intervenció amb el peu. La reacció visitant ha

estat un tir llunyà d’Adrián Padillo que no ha trobat porteria.



El darrer tram de la final s’ha caracteritzat per un El Catllar valent que ha intentat

incomodar un conjunt gironí rocós i amb les línies molt juntes, que ha tapat els espais

amb constants ajudes. Una de les ocasions més destacades del bloc tarragoní per

empatar ha estat un xut d’Ignasi Abelló que s’ha marxat lleugerament desviat. Per

contra, quan quedaven vuit minuts per a la conclusió de l’encontre, el gironí Aleix

Feixas ha anotat el 2 a 0 transformant amb èxit un penal. Ja al temps afegit, els d’Àxel

Vizuete han sentenciat definitivament la final amb una diana a la contra de Ferran

López. D’aquesta manera, el Girona ‘B’ s’ha proclamat campió de la Copa Catalunya

Amateur.



L’entrega de premis ha anat a càrrec del president de la Federació Catalana de Futbol,

Joan Soteras, que ha estat acompanyat del representant territorial de l’Esport a

Lleida, Joan Segura; de l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló; i del delegat del

Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Ramon Farré. En primer lloc, el conjunt

arbitral ha recollit una rèplica de la Copa de mans de les quatre autoritats. Acte seguit,

el capità del CE El Catllar, Cesc Armengol, ha aixecat el plat de subcampions, lliurat per

Perelló. En darrer lloc, el capità del Girona ‘B’, Sergi Murga, ha rebut la Copa de

campions de mans de Segura i Farré.



A la final hi ha assistit el president de l’FCF, Joan Soteras; els vicepresidents de l’FCF

Jordi Terés i Josep Llaó; el Secretari de Junta i delegat de l’FCF a Tarragona, Josep

Vives; els directius de l’FCF Albert Montull, Jaume Plaza, Paquita Linares, Esteve

Olivella, Albert Garrofé i Jesús Pont; els subdelegats de l’FCF Maria Jesús Mateo,

Miquel Carrillo i Víctor Güell; el responsable de futbol base de l’FCF a Lleida, Jordi

Pifarré; el delegat del CTA de l’FCF a Lleida, Xavier Pérez; el responsable del futbol

amateur de l’FCF a Lleida, Jaume Mas; el president de la Diputació de Lleida, Joan

Reñé; els delegats del Govern de la Generalitat de Catalunya Ramon Farré i Josep

Maria Forné; el representant territorial de l’Esport a Lleida, Joan Segura; l’alcaldessa

de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, acompanyada d’altres representants de l’Ajuntament;

i representants dels dos equips finalistes; entre altres.







VÍDEO PORTADA

 

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/girona-fc-b-ce-el-catllar-final-copa-catalunya-amateur/1
https://www.youtube.com/watch?v=yGSFsGwi-U8

