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El CF Platja Vilanova trenca l’hegemonia del Roses Platja, campió de les tres edicions

anteriors, en un intens duel que es decideix a l’últim quart (1-2), a la platja de La Paella

de Torredembarra.
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Espectadors: unes 300 persones.
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Yong Cheng, Sergio Castilla, Aleix Curiel, Mauro Galli i Pol Britos. També han jugat Álvaro

Mendoza, Aitor Aguilera, Joel Sastre, Souleimane Ouaichi i Adam Ouaaliti.

Héctor Fernández, Marc López, Àlex López, Juan Pedro Bravo i Daniel Suárez. També han jugat

Izan Del Cura, Óscar Gesti, Daniel González, Iker Martín, Eric Herrero, Ivan Rubí, Ivan Caballero i

Arturo Andruscenco.

Pol Britos (1-0, 11’).
Oscar Gesti (1-1, 25’); Marc López (1-2,

32’).

Max Van Esso Castellet i Marc Guàrdia Farré (àrbitres principals); Marc Oltra Sáez (àrbitre

assistent) i Alejandro Aguayo Prieto (cronometrador).





E l CF Platja Vilanova s’ha alçat per primer cop amb el títol del Campionat de

Catalunya de Futbol Platja Cadet, en vèncer en una intensa i emocionant final el

Roses Platja (1-2), a la platja de La Paella de Torredembarra. Amb la victòria, els

vilanovins han trencat l’hegemonia en la categoria dels rosencs, guanyadors de les tres

edicions anteriors, des de la creació de la competició. Amb una gran afluència de públic

a les grades, tots dos equips han protagonitzat un disputat duel, de molt de nivell, on

qualsevol hagués pogut vèncer, i que s’ha acabat decantant a favor dels del Garraf en

un últim quart d’infart.



El porter del Roses Platja ha mantingut imbatut el seu marc en un primer període on els

vilanovins han portat el pes del joc. Yong Cheng ha evitat amb les seves intervencions

la diana rival en diverses ocasions. Els rosencs, això sí, han disposat de la millor

arribada del tram inicial, amb un tir de Pol Britos que s’ha estavellat al travesser. Amb

el pas dels minuts, el xoc s’ha equilibrat, i els de l’Alt Empordà han donat un pas

endavant, guanyant consistència en atac. Un fet que els ha permès situar-se per

davant en el marcador, a través d’un atent Pol Britos, quan ha caçat amb rapidesa un

rebot del porter per marcar.



En un últim període d’alt voltatge, Oscar Gesti ha empatat provisionalment la

confrontació en transformar amb potència un lliure directe des de la frontal. Amb les

espases en alt i tot per decidir, les oportunitats s’han succeït a banda i banda, amb

anades i tornades constants, però han estat els blaus qui han gaudit d’un major encert,

amb el gol del triomf, obra de Marc López, que ha capgirat el marcador. El jugador ha

definit en zona de remat amb una magnífica xilena, per coronar els vilanovins com a

nous vencedors de la categoria cadet del futbol platja català.



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

Futbol i delegat a Tarragona, Josep Vives; del vicepresident de l’FCF i delegat a Lleida,

Jordi Terés; del representant territorial de l’Esport a Tarragona, Joan Plana; de

l’alcalde  de Torredembarra, Eduard Rovira; del regidor d’esports de Torredembarra,

Raúl García; i del seleccionador cadet masculí català de Futbol Platja, Alex Borrego.

 

A més, també han estat presents durant el partit el directiu de l’FCF i delegat al Vallès

Oriental, Juan Núñez; el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel

Calle; el delegat comarcal de l’FCF al Baix Penedès, Toni Cansino; i la subdelegada de

l’FCF al Vallès Oriental, Isabel Rivas.
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http://fcf.cat/media/album/platja-roses-cf-platja-vilanova-final-campionat-catalunya-futbol-platja-cadet-masculi-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=WrXHru3kffQ

