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El Vilafranca s’ha classificat per primera vegada per la final de la Copa Catalunya en la

seva història. El porter Iván León s’ha convertit en el protagonista a l’aturar dos penals

consecutius, a la fatídica tanda des dels onze metres.
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TARRAGONA

Iván León, Óscar Sierra, Sergi Escofet, Gerard Boira, Víctor Oribe, Ignacio Rosillo, Gestí (Braima

68’), Guti, Pep Mateu, Luca, Pelegrín.



NÀSTIC DE TARRAGONA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 800 persones

Bernabé, Pol Domingo, Javi Jiménez, Salva, Tete, Viti (Jesús 70’), Omar, Nico, Abeledo, Guillem M

(Micó 54’), Sandoica (Valentín 45’).

Penals: Oribe (1-0), Óscar (2-0), Rosillo

(3-0).
 

Héctor Robas Bondía (àrbitre principal) Jesús Martínez Navarro i Víctor Moreno Martínez

(àrbitres assistents)



El Vilafranca s’ha classificat per primera vegada per la final de la Copa Catalunya en la

seva història. El porter Iván León s’ha convertit en el protagonista de la semifinal a

l’aturar dos penals consecutius, a la fatídica tanda des dels onze metres.

Primers minuts d’igualtat al Municipal de Vilafranca entre els dos equips en aquesta

semifinal de la Copa Catalunya. Una pilota bombejada pel Vilafranca a l’àrea del Nàstic



de Tarragona que controla el porter Bernabé, i un xut de Tete del Nàstic, que ha sortit a

la dreta  de la porteria del Vilafranca, han estat les dues primeres aproximacions

només iniciar-se el partit

La millor jugada dels primers deu minuts ha arribat amb un contraatac iniciat per Boira

que ha passat a Rosillo, però el defensa del Nàstic Salva ha anat al tall rectificant la

jugada iniciada pels grocs i vermells. Immediatament, el Nàstic ha respost mitjançant

un fort xut de Nico a la frontal de l’àrea que ha fet  lluir al porter del Vilafranca, Iván

León, amb un gran refús de la pilota.

A poc a poc, el Vilafranca s’ha anat desfent del lleuger domini del Nàstic igualant de nou

el joc a la gespa. Bona mostra d’això, ha estat, al minut 24, una bona pilota centrada

per Gestí, des de la banda esquerra, que Rosillo ha errat en el seu remat a porteria. Al

minut 27 una nova jugada del Vilafranca, la més clara del partit fins al moment,

una centrada de Rosillo que remata Sergi Escofet, però refusa a la perfecció el porter

Bernabé. Ho ha tornat a intentar Oribe però la pilota ha sortit fora un altra vegada. El



Vilafranca s’ha fet seu el control de la pilota amb un Nàstic més defensiu que no pas

atacant. El Nàstic amb molt poques idees i  el seu tècnic, Enrique Martín, desesperat a

la banqueta. Malgrat que una pèrdua de pilota del capità del Vilafranca Boira ha estat a

punt de costar un disgust a l’equip que dirigeix Iván Moreno i que el Nàstic ha robat

sense sort. Amb aquesta jugada s’ha acabat la primera part.

A la represa, primer canvi del partit. Valentí ha substituït a Sandoica en el Nàstic.

Primers minuts de la segona part de tanteig entre visitants i locals, i sense gols al

marcador del Municipal de Vilafranca. L’equip tarragoní ha començat a controlar el

partit mentre el Vilafranca a veure-les venir. Nico ha tingut la primera oportunitat al

50’. Enrique Martín ha buscat solucions per millorar ofensivament.  Per això, ha fet

sortir al davanter centre Micó per Guillem al 54’.

El partit ha baixat de mica en mica la intensitat dels primers minuts. Al minut 60’ bona

acció de Gestí que des de la frontal de l’àrea ha provat el xut però li ha sortit desviada

per damunt la porteria del Nàstic. L’empat sense gols desesperava als uns i als altres, i



sobretot a la grada, que ha omplert l’afició del Vilafranca amb vuit-cents espectadors i

que animava als seus. Ha estat el moment perquè Ivan Moreno ordenés el primer canvi

pel Vilafranca. Al 68’ Braima substitueix a Gesti pel Vilafranca, i al 70’ Jesús per Viti al

Nàstic.

Al minut 74', pilota de falta llençada per Oribe que pentina Rosillo amb el cap però la

pilota arriba fàcil a les mans de Bernabé.

A deu minuts del final, els penals han estat al cap dels jugadors dels dos conjunts. El

Vilafranca ha notat l’esforç físic en aquest tram final de la semifinal de la Copa

Catalunya, sobretot de Víctor Oribe, l’ànima del Vilafranca, que ha tingut una bona

oportunitat a la contra a sis del final. Ha respost Nico amb jugada personal per la banda

dreta però el seu remat l’ha aturat Iván León.

La igualtat ha estat la tònica general d’aquests darrers minuts. Malgrat tot, Braima i

Luca han tornat a comptar amb dues ocasions pel Vilafranca a tocar el final del partit.



GALERIA D'IMATGES

L’àrbitre Héctor Robas Bondía ha assenyalat el final sense gols en el marcador. Un any

més, Vilafranca i Nàstic de Tarragona s’havien de jugar la final als penals.

Iván León ha aturat els dos primers penals llençats pel Nàstic, i el tercer llençat per

Micó s’estavellava amb el travesser. El Vilafranca ha aconseguit la primera final de la

Copa Catalunya. L'altre equip finalista és la UE Sant Andreu, que també ha superat a la

tanda de penals el RCD Espanyol 'B'. El dia de la final encara està pendent de

confirmació.

A aquesta semifinal ha assistit el president de l’FCF, Joan Soteras. El màxim

responsable de la Federació Catalana de Futbol ha estat acompanyat pel

vicepresident de l’FCF i delegat a Tarragona, Josep Vives, el directiu i delegat de l’FCF

al Penedès-Garraf, Manel Duran, i els directius de l’FCF Ricardo Pacheco i Rafael

Pinedo, així com el subdelegat de l’FCF al Penedès-Garraf, Josep Milà.

http://fcf.cat/media/album/fc-vilafranca-nastic-de-tarragona-semifinal-copa-catalunya-absoluta-2018/1


VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eur9PwS9jBc

