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La Selecció Catalana Amateur ha aconseguit un treballat empat a 1 davant una UE

Cornellà ben posicionada sobre el terreny de joc i amb una defensa que ha repel·lit

totes les accions d’atac.

CATALUNYA

CATALUNYA 1 - 1 UE CORNELLÀ

Sergio Fernández, Sergi Pastells, Antonio Pelegrín, Oriol Ayala, Guillem Pujol, Víctor Morales,

Jordi Cano, Alex Fernández, Sergi Arranz, David Silva, Sergi Serrano. També han jugat: José

Ortega, Marc Gelmà, Bora Manel Barry, Antonio Martín, Sergio Bermúdez, Genar Fornes, José

Joaquín Avellaneda, Sergi Casals, Germán Collado, Oumar Bah, Jaume Pascual.



UE CORNELLÀ

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Oriol Martí, Adrián Hernández, Ramon Riego, Álvaro Moreno, Mario Robles, Abdulaye Fall,

Cristian Lobato, Fernando Pina, Juan Camilo Becerra, Leonardo del Cristo Ramírez, Víctor

Christopher de Baunbag. També han jugat: Ramon Juan, Iván Torreblanca, Oscar Prats, Javier

Jiménez, Carlos Esteve, Sergio Paz, Ot Serrano, Valter Pereira, Gerard Martín, Javier López-

Pinto, Jude Michael Burst.

Jaume Pascual (1-1, 45’). Sergio Fernández (pp. 0-1).

  Leonardo del Cristo Ramírez (14’).

Bernat Mas López (àrbitre principal); Abdessamad Machaour i Pau Mundet López (àrbitres

assistents).





La Selecció Catalana Amateur ha plantat cara a un potent i ordenat Cornellà, de la

Segona Divisió ‘B’, en un amistós que s’ha disputat a les instal·lacions del CAR de Sant

Cugat del Vallès. En el segon partit de la temporada de la CatUEFA, els jugadors

dirigits per Toni Almendros han lluitat cada pilota com si fos l’última jugada.

L’enfrontament ha estat molt igualat i la possessió de la pilota ha quedat molt

repartida entre ambdós conjunts. Quan encara s’estaven tantejant, el porter de la

Catalana Sergio Fernández ha fet un mal control a una passada d’un defensa en botar-

li just al davant la pilota, la qual ha acabat al fons de la xarxa.



Poques arribades hi ha hagut en les dues porteries fins al minut 25. Una doble ocasió de

Catalunya ha estat a punt de significar l’empat, però la defensa de la UE Cornellà i el

travesser ho han evitat. David Silva, primer, amb un xut que s’ha quedat sobre la línia

de gol, i Sergi Arranz després amb un cop de cap, han estat els protagonistes de la

jugada. Pocs segons més tard, Jordi Cano ha recuperat la pilota, però el seu xut ha

sortit massa creuat. Ja a les acaballes del primer temps, Sergi Arranz ha gaudit d’una

nova ocasió que no s’ha materialitzat per ben poc.



Al descans s’ha produït una revolució a la banqueta, amb el canvi dels onze jugadors.

Així doncs, la intensitat i la lluita no han disminuït i el ritme de joc ha seguit igual

d’elevat. Amb una motivació renovada i amb la voluntat de fer un bon paper, els

jugadors no han deixat de pressionar el rival. Als cinc minuts de la represa, un potent

xut de Jaume Pascual des de 20 metres ha significat l’empat a 1.



El resultat ja no s’ha tornat a moure, tot i les arribades que ha tingut el Cornellà. La

defensa de la CatUEFA, però, s’ha tancat amb encert i ha evitat qualsevol perill. En els

últims minuts, la Catalana ha buscat sorprendre al contraatac, però els verds han fet

un bon plantejament tàctic amb una defensa molt segura i el duel s’ha conclòs amb la

mateixa igualtat que s’ha vist des del primer minut.
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http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-amateur-ue-cornella-amistos-2019-2020/1

