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La Selecció Catalana Juvenil masculina de futbol platja ha guanyat 3-4 a Cantàbria en

el primer partit del Campionat d’Espanya que està disputant a Cadis.



CANTÀBRIA

CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CANTÀBRIA 3 - 4 CATALUNYA

Pablo Cazalilla, Jorge Santiago, Nicolás Toca, Manuel Viadero, Fernando Torre, Javier Martín,

Rubén Ruiz, Javier Morán, Juan Antonio Gómez, Mario Fernández, Daniel Ruiz, Fabio de la

Fuente.

Pavlo Bylo, Eric Panes, Alejandro Mayral, Riduan El Bassri, Marc Borràs, Moussa Chaatouf,

Marc Rodríguez, Raúl Perea, Pau Manzano, Yeray González, Soleiman Batis, Adrián Martínez.

Joan Antonio Gómez (1-0, 4’); Mario

Fernández (2-2, 24’); Juan Antonio

Gómez (3-3, 28’).

Moussa Chaatouf (1-1, 7’; 1-2, 21’); Marc

Rodríguez (2-3, 24’); ); Soleiman Batis (3-

4, 34’).

Juan Antonio Gómez (36’).    



Els debuts sempre són difícils i, si tenim en compte que es tracta d’un Campionat

d’Espanya en el qual pots quedar eliminat des del primer partit, els nervis es

multipliquen. Tanmateix, ni el debut ni l’hora del partit, a les 16.00 hores, han empetitit

a una Catalunya que ha anat de menys a més. Els primers minuts han estat de

tempteig, però Cantàbria s’ha avançat amb un gol de Juan Antonio Gómez a la mitja

volta dins l’àrea. El gol ha fet despertar a la Selecció Catalana i tres minuts més tard

Moussa Chaatouf ha igualat el duel. Les taules s’han mantingut fins al segon període

quan Chaatouf ha tornat a fer màgia per marcar un golàs per l’escaire des de camp

propi. Cantàbria, però, no ha perdut el temps i ha tornat a posar l’empat en el marcador

per mitjà de Mario Fernández a la mitja volta des de la frontal de l’àrea.



En el segon període, Catalunya ha tingut més possessió de la pilota i s’ha mostrat

superior amb un joc que als càntabres els ha costat analitzar. I en una nova acció

llunyana, Marc Rodríguez ha marcat el 2-3 amb un xut des de mig camp per encarar el

tercer període amb una mica de tranquil·litat. Aquesta calma, però, ha desaparegut als

pocs segons d’iniciar l’últim període, ja que una pèrdua defensiva catalana ha suposat el

3-3 de Juan Antonio Gómez.



Sent conscients que s’estaven jugant l’eliminació de la competició, la Juvenil ha rutllat

amb més precisió i ha començat a dominar el tempo del partit per tal de no perdre

pilotes perilloses i evitar contraatacs de Cantàbria. Tot i que s’han vist ocasions per

ambdues bandes, la fortuna ha estat de part de la Selecció Catalana, i un inspirat

Soleiman Batis ha realitzat una gran xilena per marcar el gol de la victòria al tram final

de l’enfrontament. Catalunya disputarà el segon partit del Campionat dissabte a les

9.00 hores davant la Comunitat Valenciana.

Al partit ha assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, i el

vicepresident primer, Josep Llaó.
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http://fcf.cat/media/album/cantabria-catalunya-campionat-d-espanya-juvenil-futbol-platja/1
https://www.youtube.com/watch?v=HLfp-onaLWk

