
La Damm alça la Copa de campiones per primera vegada
en uns agònics penals
FUTBOL FEMENÍ | 09/06/2019

El CF Damm s’ha proclamat campiona de Catalunya en categoria Juvenil femenina per

primera vegada en la història en superar el FC Barcelona als penals (2-2, p. 4-5). El

duel s’ha pogut seguir en directe per Esport3.
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Meritxell Font (Laura Coronado, 41’), Alba Fernández, Laia Trancoso, Esther Laborde, Clara

Rodríguez, Alba Caño, Martina Fernández (Clàudia Gómez, 60’), Laura Lobo, Andrea Gómez, Alicia

Infante (Jordina Colomer, 79’), Aroney González.



DAMM, C.F.

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 300 persones, aproximadament.

Montse Quesada, Laia Parera, Júlia Serrat, Núria Marín, Maria Tostado, Dúnia Jiménez, Paula

López, Maria Pérez, Natalia Muñoz, Clara Carmona (Paula Rosales, 79’), Júlia Cerdán.

Andrea Gómez (1-0, 16’); Laura Lobo (2-2,

44’). Penals: Alba Caño (1-0), Laia

Trancoso (2-1), Clara Rodríguez (3-1),

Andrea Gómez (3-1), Esther Laborde (3-

2), Jordina Colomer (4-3), Laura

Coronado (4-4).

Núria Marín (1-1, 34’); Paula López (1-2,

38’). Penals: Núria Marín (1-1), Paula

Rosales (2-1), Paula López (3-1), Maria

Pérez (3-2), Natalia Muñoz (3-3), Laia

Parera (4-4), Montse Quesada (4-5).

Dúnia Jiménez (64’).    

Ainara Acevedo Dudley (àrbitra principal), Júlia Dauder Perelló i Alèxia Mayer Calvo (àrbitres

assistents), Sandra Márquez Redondo ( 4a àrbitra).





La final del Campionat de Catalunya Juvenil Femení ha tingut un desenllaç

emocionant, amb molta tensió i un gir inesperat. I és que la Damm, després de veure

com el Barça empatava el duel i es posava per davant a la tanda de penals amb dos gols

de renda, la portera Montse Quesada s’ha convertit en la heroïna del partit aturant dos

llançaments i marcant el gol definitiu.



Tot i que el Barça ha començat amb les idees més clares i tenint més possessió de la

pilota, la Damm li ha donat la volta i no només ha remuntat el resultat, sinó que s’ha

aplicat en defensa i ha estat contundent en atac. Paula López ha colpejat primer amb

un xut creuat que ha sortit fregant el pal, però les blaugrana han estat les que han

obert el marcador. Martina Fernández ha marxat en velocitat per la banda fins a la línia

de fons i ha fet la passada de la mort cap a Andrea Gómez, qui ha rematat de primeres.

Si la Damm ha sortit amb una defensa més permissiva, aquest fet ha anat canviant

durant la final. I és que el Barça s’ha creat perill a si mateix amb passades entre la

defensa que a punt han estat de costar més d’un gol.

Júlia Cerdán ha gaudit d’un u contra  u amb la portera Meritxell Font, que ha aguantat

molt bé la sortida i li ha tret dels peus. A la jugada següent, una falta executada per

Maria Pérez l’ha desviat Font al travesser amb la punta dels dits i el refús l’ha rematat

de cap Núria Marín per posar les taules en el marcador. Amb el gol, les cerveseres han

agafat més confiança i han inquietat més sovint la porteria rival. Júlia Serrat ha avisat

del que vindria poc després amb un xut enverinat. I a les acaballes del primer temps, un



córner executat per Natalia Muñoz l’ha finalitzat Paula López, qui enganxada al primer

pal i a la mitja volta, ha marcat l’1-2 amb la punta de la bota, fent embogir la grada amb

el millor gol de la final Juvenil Femenina.

Una passada a l’espai ha estat suficient per a que Laura Lobo igualés el duel en l’inici de

la segona part. Les ocasions han escassejat a partir de l’empat a dos, símptoma de la

igualtat d’ambdós conjunts sobre el terreny de joc del Complex Esportiu Torrent de

Llops de Martorell. De fet, els últims quaranta minuts han estat tan equilibrats que s’ha

hagut d’arribar al llançament de penals per conèixer a la nova campiona de Catalunya

en categoria Juvenil. Laura Coronado ha aturat dos penals seguits, però just després

les blaugrana han errat els seus llançaments. Aleshores, ha arribat el moment de la

portera de la Damm, Montse Quesada, que amb dues aturades i marcant el gol

definitiu ha donat l’esperada victòria i el Campionat a un equip que no havia disputat

mai aquesta final, aixecant per primera vegada la Copa de Campiones de Catalunya.



Les entregues de les medalles i les rèpliques de la Copa al conjunt arbitral han anat a

càrrec del directiu responsable del futbol femení de l’FCF, Albert Montull; del directiu i

delegat de l’FCF al Barcelonès, Francesc Folguera; i del directiu Rossend Abella.

Precisament, Abella ha donat el plat de subcampiones al FC Barcelona, mentre que

Albert Montull ha entregat la Copa de Campiones de Catalunya Juvenil Femení al

CF Damm.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-cf-damm-final-campionat-de-catalunya-juvenil-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=ZyvdUKUocFk


 


