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El conjunt de Lluís Cortés ha superat per 4 a 0 al RCD Espanyol a la final disputada a

Palamós davant més de 2.000 persones a les graderies del Nou Municipal, i suma el

seu desè títol en aquesta competició.

BARCELONA, F.C.

BARCELONA, F.C. 4 - 0 ESPANYOL, R.C.D.

Sandra Paños, Mapi León, Marta Torrejón, Mariona Caldenteny, Alexia Putellas ©, Patri

Guijarro, Aitana Bonmatí, Leila, Graham, Andrea Pereira i Oshoala. També han jugat: Van der

Gragt, María Victòria, Kheira Hamraoui, Andrea Sánchez i Claudia Pina



ESPANYOL, R.C.D.

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 2.235 persones al Nou Municipal de Palamós.

Mimi, Elba, Inés ©, Anna, Bau, Eli, Brenda, Daniela, Yiyi, Dulce i Kath. També han jugat: Mariajo

(ps), Ayaka, Letti, Julve, Debora i Paula

Oshoala (1-0 22') Mariona (2-0 30')

Mariona (3-0 p 63') Claudia Pina (4-0

89')

 

  Eli (58') Eli (62')

  Eli (62')

Ylenia Sánchez (àrbitra), Matilde Esteves i Martina Cárdenas (assistents) i Carla Borràs (4ª

àrbitra).



El FC Barcelona ha sortit molt endollat i aviat s’ha fet amb el domini del partit. Mapi

León a la sortida d’un córner ha enviat la pilota al pal de la porteria de Mimi. Tot i aquest

ensurt, l’Espanyol s’ha defensat amb ordre i ha buscat sorprendre a la contra fins que

en un xut des de la frontal, Oshoala, ha trencat la resistència blanc-i-blava amb l’1 a 0.

Poc després Mariona Caldenteny de cap ha fet el segon pel conjunt de Lluís Cortés

amb el qual s’ha arribat al descans d’un partit que ha aixecat gran expectació al Nou

Municipal de Palamós amb 2.235 espectadors a les graderies.



A la mitja part del partit, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras

ha lliurat una miniatura de la Copa Catalunya, al president de la Generalitat, el MHP

Quim Torra, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, així com el

president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer i el Secretari General de l’Esports,

Gerard Figueras.



A la represa, el ritme ha baixat una mica demostrant que cap dels dos equips es troba

encara en el seu millor estat de forma. Just abans del quart d’hora Aitana Bonmatí ha

pogut ampliar la diferència del conjunt blaugrana però s’ha trobat amb una bona

aturada de Mariajo Pons. Poc després però, el Barcelona no ha desaprofitat un penal

que ha suposat la segona groga d’Eli, per fer el 3 a 0. L’autora del gol des dels onze

metres ha estat novament Mariona Caldenteny.

Els dos equips ho han seguit intentant fins el final però sense encert en els metres

finals. Salvador Jaspe i Lluís Cortés han mogut les seves banquetes per donar aire

fresc als seus conjunts. En el darrer minut de partit, una centrada des de l’esquerra l’ha

aprofitat Clàudia Pina per fer el 4 a 0 definitiu amb el qual s’ha acabat aquesta final de

la Copa Catalunya femenina que ha suposat el desè títol del FC Barcelona en aquesta

competició, revalidant el que va aconseguir la temporada passada.



Un partit que han presenciat el Molt Honorable President de la Generalitat, Quim

Torra, acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent, el Secretari General

de l’Esports, Gerard Figueras, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan

Soteras,  el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, així com el president

del Palamós CF, Patxi Otamendi.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-rcd-espanyol-final-copa-catalunya-femenina-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=CZB84M4qv4k

