
El Sant Andreu alça la seva segona Copa Catalunya
COPES | 01/05/2019

La UE Sant Andreu es proclama campió de la Copa Catalunya Absoluta després de

guanyar el FC Vilafranca (0-2), en una final vibrant a l’Estadi de L’Hospitalet.

VILAFRANCA, F.C.

VILAFRANCA, F.C. 0 - 2 SANT ANDREU, U.E

Ivan León, Óscar Sierra (Pep Mateu 61’ (Luca 75’)), Sergi (Sardà 75’), Fontanils, Josep Díez

(Jaume 83’), Boira, Oribe, Rosillo (Balboa 71’), Guti (Gestí 61’), Via i Pelegrín



SANT ANDREU, U.E

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 2.623 persones

Segovia, Llamas, Jaume (Wander 89’), Noguera, David López, Óscar Muñoz (Carlos 72’), Ton

Alcover (Sergi Garcia 66’), Ferran (Guillem 77’), Felipe Sá (Guerrero 85’), Carroza (Juanma 62’) i

Josu

Ferran (0-1, 14’); David López (0-2, 81’).

Via (44’), Pelegrín (58’), Oribe (62’) i

Sardà (79’)
  

Noguera (40’), Juanma (63’), Óscar

Muñoz (68’), Guerrero (89’), Carlos (89’) i

l’entrenador, Mikel Azparren (31’)

Albert Català Ferran (àrbitre principal); Mariona Peralta Geis i Jesús Mira Garcia (àrbitres

assistents); i Juan Manuel Martín Varas (quart àrbitre).





Deu anys després d’estrenar-se en el palmarès de la competició, la UE Sant Andreu

s’ha proclamat aquesta tarda campió de la Copa Catalunya Absoluta per segon cop

en la seva història, en guanyar el FC Vilafranca en la final de la 30a edició (0-2). En un

Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet de Llobregat amb un gran ambient, gràcies

al caliu de les aficions, el conjunt dirigit per Mikel Azparren s’ha imposat amb un gol de

contracop i un altre a pilota parada per emportar-se el premi gros enmig d’un partit

vibrant.



Vilafranquins i andreuencs han tingut les espases en alt des de l’arrencada, buscant

coronar-se amb la victòria. Els barcelonins han pegat primer, amb una vaselina de

Felipe Sá que s’ha perdut acaronant el travesser, i el gol amb què s’han avançat en el

marcador, obra de Ferran, en culminar a l’àrea un ràpid contraatac. Els de l’Alt Penedès

han tingut la resposta, però primer Segovia, frenant un mà a mà davant Rosillo, i tot

seguit el travesser, escopint una canonada d’Oribe, han evitat l’empat.



Reforçats pel caliu que els arribava des de la graderia, els dos equips, actualment a la

Tercera Divisió, han seguit protagonitzant un disputat i emocionant duel a la represa,

això sí, amb un joc més interromput que en el primer temps. Els homes entrenats per

Ivan Moreno han disposat d’una rematada de cap de Fontanils, en una falta penjada,

que ha marxat per poc pel costat del pal, però ha estat la UE Sant Andreu qui ha

sentenciat l’encontre d’estratègia, amb un tir ajustat de David López en la segona acció

d’un córner que ha servit als quadribarrats per acabar aixecant el trofeu d’una nova

festa del futbol català.

L’entrega de trofeus ha anat a càrrec del vicepresident de la Federació Catalana de

Futbol, Juanjo Isern; el director del Consell Català de l’Esport, Toni Reig; i el tinent

d’alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar. Isern i Reig han lliurat la Copa

Catalunya Absoluta a la UE Sant Andreu; mentre que Alcázar ha estat l’encarregat

d’entregar el plat de subcampió al FC Vilafranca i tots tres han donat una rèplica del

trofeu al conjunt arbitral de la final.





Per part de l’FCF, així mateix han assistit al partit els vicepresidents Jordi Terés  i

Josep Vives; el tresorer de la Junta Directiva, Miquel Sellarès; el directiu i delegat al

Barcelonès, Francesc Folguera; el directiu i delegat al Penedès-Garraf, Manel Duran;

i els directius Jacobo Domènech, Antonio Jiménez, Paquita Linares, Juan Núñez,

Esteve Olivella, Jaume Plaza, Pep Graus, Jordi Solé i Rossend Abella.

 

Al seu torn, també han presenciat la final de Copa Catalunya Absoluta els presidents

dels dos equips participants, Joan Soler per part del FC Vilafranca, i Manuel Camino

per part de la UE Sant Andreu; el president del club amfitrió, el CE L’Hospitalet, Santi

Ballesté; a més de l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, la regidora

d’esports del municipi, Anna Doblas; i el conseller d’esports del Districte de Sant

Andreu, Jordi Gimeno, entre d’altres personalitats i autoritats.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/fc-vilafranca-ue-sant-andreu-final-copa-catalunya-absoluta-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=U1JZsl7HWzI

