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Martorell ha estat l’epicentre dels Campionats de Catalunya de futbol base amb la

disputa de diverses finals. El RCD Espanyol s’ha proclamat campió en les categories

Aleví femení, Infantil i Juvenil masculí; el CD Sant Gabriel ho ha fet en Infantil Femení i

el Nàstic Manresa ha guanyat en la Cadet femenina.

En el Complex Esportiu Torrent de Llops de Martorell , avui dissabte 8 de juny de

2019, des de primera hora del matí s’ha viscut una intensa jornada del millor futbol

base català. En el segon dia de la 10a Festa del Futbol Català s’han disputat un total

de 29 partits, entre ells 5 finals.

 

Enguany, i a diferència de les temporades anteriors, les categories masculines

Benjamí i Aleví han debutat avui, i no divendres, amb la disputa de la fase de grups, i



demà diumenge jugaran les semifinals i finals corresponents. En quant al futbol

femení, la primera final del dia ha estat la del RCD Espanyol-CD Sant Gabriel en la

categoria Femení Aleví, amb victòria blanc-i-blava per 3 a 2. I el CD Sant Gabriel ha

superat el FC Barcelona per 2-3 en la final Femenina Infantil. Aquests dos duels s’han

disputat al matí, mentre que a la tarda hi ha hagut tres campions més.

El C. Gimnàstic Manresa s’ha proclamat campió Femení Cadet després de superar

l’Escola Futbol Planadeu per 6 gols a 0. En futbol masculí, l’Infantil del RCD

Espanyol ha aixecat la copa en guanyar el Girona FC per 3 a 0. I al final de la jornada,

els Juvenils del FC Barcelona i el RCD Espanyol, els darrers en competir, han arribat

als penals per decidir el campió de Catalunya. Els blanc-i-blaus han aconseguit la

victòria per 2 a 4 després d’empatar a 2 en el temps reglamentari.



Per llegir les cròniques de cada una de les finals disputades aquest dissabte 8 de juny

es poden clicar els següents enllaços:

FINAL FEMENINA ALEVÍ.

FINAL FEMENINA INFANTIL.

FINAL MASCULINA INFANTIL.

FINAL FEMENINA CADET.

FINAL MASCULINA JUVENIL.

http://fcf.cat/noticia/epica-remuntada-de-l-espanyol-enfront-un-aguerrit-sant-gabriel/08/06/2019
http://fcf.cat/noticia/el-sant-gabriel-sap-patir-per-alcar-la-copa-de-campiones-infantil-femeni/08/06/2019
http://fcf.cat/noticia/l-espanyol-supera-amb-claredat-el-girona-i-es-proclama-campio-infantil-masculi/08/06/2019
http://fcf.cat/noticia/el-gimnastic-manresa-femeni-cadet-s-adjudica-el-campionat-per-la-via-rapida/08/06/2019
http://fcf.cat/noticia/l-espanyol-remunta-dos-gols-en-contra-en-un-final-boig-i-derrota-el-barca-als-penals/08/06/2019


La fase final Benjamí i Aleví, i les finals Cadet masculina i Juvenil femenina

Els equips que han superat amb èxit la fase de grups disputaran demà, diumenge dia 9,

les semifinals. Els Benjamins són:

Fundació UE Cornellà – RCD Espanyol (9.15 hores).

FC Barcelona – Girona FC (9.15 hores).



I els Alevins classificats són els següents:

FC Barcelona – CF Damm (10.15 hores).

C. Gimnàstic Manresa – Girona FC (10.15 hores).

A les 11.30 hores tindrà lloc la final Benjamí; i a les 12.45 hores es jugarà la final Aleví.

D’altra banda, la final Cadet masculina també se celebrarà el diumenge a les 12.00

hores entre el RCD Espanyol i la UE Cornellà, la qual serà emesa en diferit per

Esport3. Per concloure la 10a edició de la Festa del Futbol Català, el plat fort del dia

arribarà a les 17.00 hores amb la final Juvenil femenina entre FC Barcelona i el CF

Damm. El duel es podrà seguir en directe per Esport3.



Recordem que es poden consultar els resultats de tots els partits, així com les

cròniques de les finals, els vídeos i les galeries d’imatges de la 10a Festa del Futbol

Català, fent clic AQUÍ.

FASE PRÈVIA BENJAMÍ (matí)

FASE PRÈVIA ALEVÍ (matí)

FASE PRÈVIA BENJAMÍ (tarda)

FASE PRÈVIA ALEVÍ (tarda)

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/festa-futbol-catala
http://fcf.cat/media/album/primera-jornada-dels-benjamins-a-la-10a-festa-del-futbol-catala/1
http://fcf.cat/media/album/primera-jornada-dels-alevins-a-la-10a-festa-futbol-catala/1
http://fcf.cat/media/album/primera-jornada-dels-alevins-a-la-10a-festa-del-futbol-catala/1
http://fcf.cat/media/album/primera-jornada-dels-alevins-a-la-10a-festa-futbol-catala-tarda/1
https://www.youtube.com/watch?v=DZVCPDZ2Nx4

