
El Barça guanya la seva cinquena Copa Catalunya
Femenina consecutiva
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La millor versió de les blaugranes goleja l’Espanyol per 7 a 0 en un Camp Municipal

Joan Capdevila absolutament ple.

FC BARCELONA

FC BARCELONA 7 - 0 RCD ESPANYOL

Sandra Paños, Gemma Gili, Andrea Pereira, María León, Melanie Serrano, Vicky Losada, Mariona

Caldentey, Kheira Hamraoui, Toni Duggan, Natasha Andonova i Lieke Martens. També han jugat:

Pamela Tajonar, Jana Fernández, Leila Ouahabi, Aida Esteve, Carla Armengol, Bárbara Latorre i

Andressa Alves.



RCD ESPANYOL

TARGETES GROGUES

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 1.386 persones.

Míriam de Francisco, Inés Juan, Carola García, Cristina Baudet, Brenda Pérez, Elena Julve, Maria

Llompart, Ainhoa López, Paula Moreno, Ainhoa Marín i Anna Torrodà. També han jugat: Maria

José Pons, Esther Solà, Estíbaliz Torralbo, Eli del Estal, Paloma Fernández i Xènia Pérez.

Andrea Pereira (9’).   Ainhoa López (17’); Inés Juan (86’).

Natasha Andonova (1-0, 9’); Toni Duggan

(2-0, 14’); Kehira Hamraoui (3-0, 24’);

Natasha Andonova (4-0, 29’); Kehira

Hamraoui (5-0, 61’); Toni Duggan (6-0,

78’); Bárbara Latorre (7-0, 87’).

 

Ainara Acevedo Dudley (àrbitra principal), Matilde Esteves-García Biajakue i Coral Couso

Cuadrado (àrbitres assistents) i Alba Ives Jove (4a àrbitra).





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

l’AEM Dani Rodrigo. Gairebé 1.400 persones han omplert el Camp Municipal Joan

Capdevila Méndez de Tàrrega per presenciar en directe la final de la Copa Catalunya

Femenina. Els primers compassos del duel han estat marcats per la igualtat a la gespa.

A mesura que han anat transcorrent els minuts, el Barça ha començat a imposar a poc

a poc el seu estil de joc, combinant amb fluïdesa i generant superioritat al mig del camp.

Desrpés d'un avís de Martens al travesser, Natasha Andonova, al minut 11, ha avançat

el conjunt blaugrana amb un magnífic xut que ha entrat per l’escaire, lluny de l’abast de

Míriam de Francisco.



Només tres minuts després, l’atacant anglesa Toni Duggan ha eixamplat diferències

amb un tir ajustat a la base del pal. L’Espanyol ha reaccionat amb un xut ras de Cristina

Baudet que ha sortit fregant el pal de la porteria defensada per Sandra Paños. En la

següent jugada, el Barça ha anotat la tercera diana del xoc, obra de Kheira Hamraoui,

que s’ha llençat a terra i, amb la punta de la bota, ha enviat la pilota al fons de la xarxa.

Poc després, Andonova ha anotat un doblet amb un preciós gol olímpic. Abans del

descans, l’Espanyol ha provat de sorprendre el bloc blaugrana amb ràpides contres

sense èxit.



L’Espanyol ha iniciat la segona meitat amb un plantejament més ofensiu, buscant la

rapidesa i la verticalitat de les seves extrems. Malgrat això, la solidesa del Barça en

defensa ha evitat que aquestes incursions acabessin en gol. Quan s’havien disputat 10

minuts, la francesa Kheira Hamraoui ha anotat el segon gol del seu compte particular

amb una volea que ha batut la portera blanc-i-blava. Cinc minuts més tard, Mariona

Caldentey ha rematat de primeres i el seu xut l’ha blocat Míriam de Francisco. Al tram

final de l’encontre, Toni Duggan ha marcat un doblet amb una rematada de cap que ha

acabat al fons de la xarxa. Quan quedaven tres minuts per al final, Bárbara Latorre ha

arrodonit la golejada anotant el definitiu 7 a 0. Així doncs, el Barça s’ha proclamat

campió de la Copa Catalunya Femenina per cinquena temporada consecutiva i ja

acumula nou en total.



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

Joan Soteras, que ha estat acompanyat del vicepresident de l’FCF Josep Llaó; 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, la jugadora del RCD Espanyol Paloma

Fernández ha aixecat el plat de subcampiones, lliurat per Llaó. Per últim, la capitana

del FC Barcelona, Vicky Losada, ha rebut la Copa de campiones de mans de Perelló.



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;

l’exjugador Joan Capdevila; i representants dels dos equips finalistes; entre altres.





VÍDEO PORTADA

 

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-rcd-espanyol-final-copa-catalunya-femenina-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=Ld8AXD1-MHY

