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Els mamuts s'han proclamat campions de la Copa Catalunya Aleví de futbol sala

després de vèncer 3 a 2 el Barça Lassa en una final molt ajustada disputada al Pavelló

d'Esports Can Cases de Martorell.

AE LES CORTS UBAE

AE LES CORTS UBAE 3 - 2 BARÇA LASSA

Jan Nomdedéu, Nacho Durán, Biel Alejo, Marc González, Aleix Rabot, Jan Balada, Nil Fàbregas,

Sander Tuijtelaars, Àlex Torres, Gerard Ribas, Pol Serraviñals i Èric Valls.



BARÇA LASSA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Partit gurmet per obrir el menú de finals de copa. L'AE Les Corts UBAE s'ha proclamat

campiona de la Copa Catalunya Aleví després de derrotar el Barça Lassa per un

ajustat 3 a 2 al Pavelló d'Esports Can Cases de Martorell. Els jugadors de Nil Marco

s'han avançat en el marcador amb un xut exterior molt potent de Nacho Duran, una

canonada inapel·lable que s'ha colat per la part central de la porteria blaugrana i que

Manuel Atienza, Roger García, Julen Capdevila, Pau Ramos, Gaizka González, Joel Molina, Nil

Prieto, Aitor Santiago, Jan Carreño, Dennis Casado, Marcos Salido i Pau Rocamora.

1-0 Nacho Duran (1'); 2-1 Aleix Babot

(23') i 3-2 Nacho Duran (26').

1-1 Pau Ramos (2') i 2-2 Aitor Santiago

(23').

 

   Manuel Atienza (23').

Iván Sanz (àrbitre principal) i Sonia Aguilar (àrbitra assistent).



ha premiat uns mamuts que en els primers minuts de partit han sortit amb una

electricitat espectacular. Pocs segons després la plantofada inicial, el Barça

Lassa ha aconseguit l'empat gràcies a una molt bona finalització exterior de l'ala-

tanca, Pau Ramos, un gol que ha tornat a posar les taules al lluminós de Can Cases en

el minut 2.

El duel s'ha igualat molt a continuació de l'1 a 1 i els dos equips han disposat d'ocasions

clares de gol per tal de posar-se per davant en el marcador. El Futbol Club Barcelona

Lassa n'ha tingut una d'especialment perillosa a l'equador del primer acte, però la

rematada del conjunt de Sergi Altisent ha topat amb el pal de la porteria de Les

Corts. Tant uns com els altres volien dominar el seu rival mitjançant la possessió de la

pilota, però les dues defenses s'estaven imposant als dos atacs en una final que estava

transcorrent de forma molt igualada en un Can Cases ple de color.

Els blaugrana, Pau Ramos i Joel Molina, han intentat fer marxar els seus al descans



amb la victòria momentània mitjançant dues rematades que a punt han estat de fer

pujar l'1 a 2 a l'electrònic, però entre el porter i la defensa de Les Corts han aconseguit

esvair els fantasmes d'un possible gol i han aconseguit arribar al descans amb unes

taules salomòniques.

Els dos conjunts han arriscat més en una segona meitat més esbojarrada i vertical que

la primera. Els dos conjunts han apostat per uns estils molt ofensius a la represa i això

ha permès veure als aficionats del Municipal Can Cases diverses transicions

perilloses que cap dels dos equips han pogut aprofitar. El mamut, Èric Valls , ha

disposat d'una gran oportunitat amb un contraatac després d'una gran defensa que ha

acabat amb un u contra u davant del porter, una arribada perillosa que Valls no ha

pogut materialitzar al fons de la porteria blaugrana.

Quan semblava que la igualtat s'apoderaria de tota la resta de la final, el capità de Les

Corts, Aleix Babot, ha desequilibrat la balança amb una vaselina magistral que ha

donat als seus una nova mínima avantatge en el marcador (2-1) al minut 7 del segon



assalt. Tanmateix, lluny d'abaixar els braços, el Barça Lassa ha posat la cinquena

marxa i ha reaccionat amb el 2 a 2 en poc menys de dos minuts. Ho ha fet amb una

diana, gentilesa del capità, Aitor Santiago, que ha tornat a igualar la final amb un xut

que s'ha colat per sota de les cames del porter barceloní, Pol Serraviñals.

El 2 a 2 ha donat aire als blaugrana i els ha permès sotmetre al seu rival a un seguit

d'envestides que han posat contra les cordes al conjunt de Nil Marco. En un dels

moments més complicats pels mamuts, una molt bona jugada individual de Nacho

Duran que el 3 de Les Corts ha materialitzat al fons de la xarxa blaugrana al minut

26 després d'un refús tímid del porter del Barça, Dennis Casado (3-2).

Els de Sergi Altisent, entre l'espasa i la paret, han posat tota la carn sobre la graella i

han pogut gaudir d'una última ocasió per portar la final als penals. Pau Ramos ho ha

provat amb una falta directa quan quedaven sis segons perquè el cronòmetre dictés

sentència, però l'ala-tanca no ha pogut igualar novament el matx el 3 a 3 i l'AE Les

Corts UBAE s'ha proclamat campiona de la Copa Catalunya 2019 en categoria



VÍDEO PORTADA

 

Aleví. 

El seleccionador català Aleví de futbol sala, Gerard Pusó, els directius de la Lliga

Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, Pep Graus i Xavier

Velasco, i els delegats comarcals de l'LCFS, Andreu Falomí i Miquel Àngel

Esquerré, han estat els encarregats d'atorgar els títols de campió i de subcampió de la

Copa Catalunya de futbol sala a l'AE Les Corts UBAE i al Barça Lassa, respectivament.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/final-copa-catalunya-alevi-de-futbol-sala-2018-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=zX6FeXLzNBM

