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La delegació de Tarragona ha celebrat aquest diumenge el quart Desafiament de

Porters de futbol sala de la seva història en una diada marcada per la diversió i per la

gran afluència de públic al Pavelló Municipal d'Esports vendrellenc.

Hat-trick de Desafiaments. El Comitè Tècnic d'Entrenadors  de la Lliga Catalana de

Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha realitzat aquest diumenge el

tercer Desafiament de Porters de la temporada 2018-2019 a El Vendrell

(Tarragona), després dels ja celebrats a les delegacions de Girona i de Lleida. El

CTEFS, a més, ha rubricat el que també s'ha convertit en la quarta edició

del Desafiament a la delegació tarragonina, on un total de 67 porters i porteres

d'arreu de Catalunya, dividits en categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, van

posar a prova les seves habilitats sota els pals i la seva punteria de cara a porteria amb



l'objectiu de gaudir d'una jornada única que va inundar el Pavelló Municipal

vendrellenc de diversió i d'afluència de seguidors a les graderies. 

Amb la d'ahir, una cita imperdible que va donar el tret de sortida a les 9.00 hores i que

va finalitzar al voltant de les 14.30 hores, Tarragona va sumar el seu particular

pòquer de Desafiaments amb una sensacional diada que va sevir per consolidar el gran

estat de forma de la figura del porter amb un molt bon nombre de participants i una

gran afluència de pares, mares i seguidors en un Pavelló Municipal d'El Vendrell  ple

de gom a gom. Els 67 porters protagonistes, provinents de tot Catalunya, van omplir

les quatre categories amb unes xifres sensacionals: 10 Benjamins, 17 Alevins,

22 Infantils i 18 Cadets. Com és habitual, el tercer Desafiament de Porters de la

temporada va comptar amb l'excel·lent col·laboració de l'associació 12+1. 



Durant el transcurs del que ja s'ha convertit en la gran festa dels porters de futbol sala,

els podis de cada categoria es van anar configurant fins arribar a tenir tots els seus

calaixos ocupats. Aquests són els primers classificats del Desafiament de Porters de

Tarragona  2019:

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat Ángel Lorente

2n classificat Miquel Llop

3r classificat Abraham Cabello 

CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat Biel Pallarès

2a classificada Xènia Casadó

3r classificat Marc Manzano



CATEGORIA INFANTIL

1r classificat Iker Rodilla

2n classificat Lucas Romero

3r classificat Joan Gimó

CATEGORIA CADET

1r classificat Lluís Inglada

2n classificat Gerard Domínguez

3r classificat Òscar Pacheco

El CTEFS durà a terme el pròxim divendres 14 de juny una nova edició

del Desafiament de Porters de Barcelona de Futbol Sala, el darrer de la temporada,

una baixada de teló, en el marc de la Festa del Futbol Sala Català, que donarà el seu



tret de sortida a les 17.00 hores i que posarà el seu colofó a les 21.30

hores al Pavelló Municipal Can Cases de Martorell (Av. Can Cases, s/n. Martorell).
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http://fcf.cat/media/album/desafiament-de-porters-de-futbol-sala-2018-2019-tarragona/2

