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El debut del FS Salou a la fase final de la Copa Catalunya Sènior i els més de 200

aficionats salouencs han estat els protagonistes de la primera semifinal, on l’Industrias

Santa Coloma ha guanyat per 1 a 4.

FS SALOU

FS SALOU 1 - 4
INDUSTRIAS SANTA

COLOMA

Rubén Castaño, Juan Rodríguez, Carles Saladie, Adrián Morales, Jordi Porqueras, Hèctor Pavel,

Pol Aragonès, Antoni Ros, Sergi Garcia, Alejandro Milla, Aitor Vega, Alberto Martí, Joel Rios i

Angel Bolívar.



INDUSTRIAS SANTA COLOMA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 795 espectadors al Pavelló Sabadell Nord 

Borja Puerta, Khalid, Alex Lacambra, Oriol Santos, Well, Pablo Vidal, Albert Cardona, Ramón

Morales, David Álvarez, Sebastián Corso, Jordi Mayor i Roger Bermusell

1-0 Sergi Garcia (min. 1).

1-1 Well (min. 2); 1-2 Albert Cardona (min.

12); 1-3 Well (min. 19); 1-4 David Álvarez

(min. 36). 

Sergi Garcia (min. 38)   Roger Bermusell (min. 38)

Joel Garcia i Jordi Centeno (àrbitres). Ignasi Velasco (3r àrbitre) i Ana Carretas (àrbitre

assistent)



L’Industrias Santa Coloma s’ha convertit aquest vespre en el primer finalista de

la Copa Catalunya Sènior masculina de futbol sala, després de superar en una vibrant i

intensa semifinal el FS Salou (1-4) al Pavelló Sabadell Nord. Tot i la seva condició

d’equip de categoria superior, els colomencs s’han hagut d’aplicar al màxim per vèncer

a un atrevit i combatiu conjunt salouenc, que ha donat la cara en tot moment.



La fase final de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala no podia tenir un

millor començament. I és que el FS Salou, un conjunt que debutava a una fase final de

la Copa Catalunya Sènior, ha obert la llauna del marcador a la primera acció del

partit. El protagonista ha estat Sergi Garcia, que ha superat la sortida del porter Borja

Puerta. Els 200 aficionats del FS Salou, que no han deixat d’animar en tot el partit,

han embogit.

L’Industrias Santa Coloma ha sabut reaccionar. Primer ha estat un avís de l’argentí

Sebas Corso a la sortida d’un córner i , poc després, la nova incorporació de l’equip,

Well, ha posat les taules al marcador.

El conjunt de Segona Divisió B no s’ha arronsat i Alejandro Milla ha perdonat un mà a

mà. L’equip d’Oscar Redondo  però s’ha anat fent l’amo i senyor de l’encontre i al

minut 12, Albert Cardona ha remuntat amb un fort xut des dels 10 metres. Quan

semblava que l'electrònic no es mouria, a només cinc segons pel descans, Well ha

marcat l'1-3 en un servei de banda. Una autèntica gerra d'aigua freda pels aficionats



del FS Salou.

La segona part ha començat tal com ha acabat la primera, amb oportunitats per

l’Industrias Santa Coloma. Malgrat això i gràcies al suport de l’afició, el FS Salou

no ha deixat de lluitar. Carles Saladie i Hèctor Pavel han portat la batuta del conjunt

tarragoní fins que, al minut 34, David Álvarez ha culminat un contraatac amb una

magistral vaselina per establir el definitiu 1 a 4.



Amb aquesta victòria, l’Industrias Santa Coloma jugarà dimecres 11 de setembre, la

Diada de Catalunya, a partir de les 21.15 hores, la final de la Copa Catalunya Sènior

de futbol sala. El rival sortirà del vencedor entre el Fustal Aliança Mataró i el Barça.

La Federació Catalana de Futbol ha estat representada en el partit pel vicepresident

de l'FCF, Josep Llaó, i el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel

Calle.
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http://fcf.cat/media/album/fs-salou-industrias-santa-coloma-primera-semifinal-copa-catalunya-senior-masculina-fs-2019/5
https://www.youtube.com/watch?v=aIe03Pf_hCY

