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Catalunya perd l’únic partit del Campionat d’Espanya, la final davant Andalusia, per 2

gols a 4 i es proclama subcampiona estatal mostrant, de nou, el gran potencial que hi

ha en el futbol platja.



CATALUNYA

ANDALUSIA

GOLS

TARGETES GROGUES

CATALUNYA 2 - 4 ANDALUSIA

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.

Juan Manuel Mateo, Juan Maria Pérez, Adrián López, Luis Miguel Fuentes, Brian Hernández,

Marcos Rodríguez, Adrián Roman, Adrián García, Manuel Camacho, Pablo Mingo, Emilio Gavira,

Pedro Olmedo.

Soleiman Batis (0-1, 1’); Riduan El Bassri

(2-1, 12’).

Adrián Roman (1-1, 11’); Adrián López (2-

2, 26’); Riduan El Bassri (pp. 2-3, 31’);

Adrián López (2-4, 33’).

Alejandro Mayral (11’).    



La Selecció Catalana Juvenil masculina de futbol platja és subcampiona d’Espanya. I ho

ha aconseguit d’una manera impecable, guanyant tots els partits amb solvència. La

final davant l’amfitriona, Andalusia, ha estat molt competida, però per petits detalls

Catalunya no ha pogut aixecar la copa de campions. L’enfrontament ha començat molt

bé per als interessos catalans, amb un gol de Soleiman Batis als vint segons de joc,

rematant una centrada de cap. La Selecció ha sortit totalment endollada, amb la



intenció clara de no deixar escapar aquesta oportunitat. Tot i que Andalusia ha

empatat la final amb un gol de falta, Riduan El Bassri ha tornat a posar per davant als

catalans en una falta lateral.

Tant el primer com el segon període han estat controlats per una Catalunya intensa,

però el porter andalús ha desbaratat totes les ocasions clares. La Catalana ha fet

mèrits per marcar més gols, però el segon temps ha finalitzat igual que el primer, amb

el 2-1 favorable als jugadors dirigits per Miguel Fontecha. En l’últim període, però, la

final ha fet un gir radical. Adrián López ha marcat un golàs per l’escaire des de camp

propi i l’empat a 2 ha fet minvar els ànims dels catalans. Amb molt de temps per tornar

a marcar, Catalunya ha arribat a la porteria rival en multitud d’ocasions, però Juan

Manuel Mateo s’ha mostrat molt segur sota pals en tot moment.



La gerra d’aigua freda ha arribat a l’equador del tercer període, quan un servei de

banda de la Selecció  ha acabat al fons de la xarxa en una mala combinació entre la

defensa i el porter català. Aquest gol sí que ha afectat a les files de la Juvenil que, tot i

lluitar fins al final i creure en una remuntada, les opcions de victòria s’han esvaït amb un

gol de córner olímpic d’Adrián López. En l’últim minut, Moussa Chaatouf encara ha

tingut la darrera oportunitat enviant la pilota al travesser. Així doncs, la Selecció

Catalana Juvenil masculina s’ha proclamat subcampiona d’Espanya de futbol platja. La

copa i les medalles les ha entregat el vicepresident primer de la Federació Catalana de

Futbol, Josep Llaó; entre d’altres.
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http://fcf.cat/media/album/catalunya-andalusia-final-campionat-d-espanya-juvenil-futbol-platja/1
https://www.youtube.com/watch?v=WOVqKW24E84

