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La CatUEFA perd amb l’Aragó (1-0) i queda eliminada de la Copa de les Regions UEFA.

Els somni europeu es queda finalment en aspiració en terra de conqueridors.
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Nelson Ballarín, David Sánchez, Karol Losín, Miguel Manau, César San Agustín, Jaime Barrero,

Álvaro Barrero (Luis Costa 80’), David Sicilia, Matías Sempe (Pablo Roldán 67’), Joaquín

Martineza (Ramón García 55’) i Antonio Genovés



SELECCIÓ AUTONOMICA CATALANA

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

CONJUNT ARBITRAL

Sergio Fernández, Pastells, Pelegrín, Guillem Pujol, Sergi Serrano (Josu 45’), Jaume Aparicio,

Ton Alcover, Jaume Pascual (Jordi Cano 45’), Xavi Ferron, Jan González (Bermúdez 68’) i David

López

David Sicilia (1-0, 19’)  

Jaime Barrero (62’), Ramón García (81’) i

Luis Costa (86’)
  

Sergi Serrano (29’), Xavi Ferron (44’),

David López (85’), Guillem Pujol (86’) i

Pastells (87’)

Miguel Manau, amb doble groga (56’ i

68’)
  

Pelegrín (59’) i David López (89’), tots

dos amb vermella directa

Sebastián Cuadrado López-Romero (àrbitre principal); Carlos Crisóstomo Alhaja i Javier

Montalvo Farrona (àrbitres assistents); i Víctor Manuel Broncano Suárez (quart àrbitre).



L a Selecció Catalana Amateur ha quedat eliminada a la primera de canvis. Una

dolorosa derrota davant de l’Aragó (1-0) ha fet insuficient el punt d’ahir davant

d’Extremadura i ha posat punt i final a la Copa de les Regions UEFA. Els somnis de

tornar a portar la senyera amb orgull arreu del continent, per indrets com Kiev, Vèneto

Espectadors: unes 115 persones.



o Moldàvia, s’han esfumat a Puebla de la Calzada, a Extremadura.

Els futbolistes dirigits per Toni Almendros han sortit mentalitzats al camp, conscients

que només els hi valia una golejada per poder passar de ronda. Ton Alcover ha estat

l’encarregat d’avisar amb dos llançaments de falta enverinats i potents. L’onze

aragonès, molt ben endreçat, esperava al darrera amb dues línies de quatre, que feien

de teranyina a la voluntat de joc dels catalans.

 

El gerro d’aigua freda ha arribat abans del minut vint, quan David Sicília ha aprofitat

una badada de la defensa catalana per creuar la pilota a l’esquerra de Sergio

Fernández, que poc ha pogut fer. A partir d’aquí, més ganes que futbol per arribar a la

mitja part amb un marcador que, tot i difícil, encara no trencava el somni.



La CatUEFA ha sortit renovada a la represa amb dos punyals afilats, dos glàdios

romans, per fer un paral·lelisme amb aquestes terres:  Jordi Cano i Josu. Jan, davanter

de l’Atlètic Sant Just, l’ha tingut a les seves botes, però ha dubtat en l’execució una

mil·lèsima de segon, temps suficient perquè la defensa aragonès pogués reaccionar.

 

L’ofici aragonès, dos expulsions per part catalana i una per part aragonesa , han fet la

resta. La Selecció Catalana Amateur ha lluitat fins el final, canviat d’esquema, movent,

pressionant i intercanviant posicions, però el premi del gol no ha arribat. D’aquesta

manera Catalunya s’acomiada d’Extremadura amb un punt. Demà (10.00 hores)

jugaran els amfitrions amb l’Aragó per decidir qui passa a la Fase Final estatal. Un

partit ja intranscendent pels interessos de la CatUEFA, que no tornaran a jugar fins a la

temporada 2021-2022.



El partit ha estat presidit pel president de la Federació Extremenya, Pedro Rocha. Per

part de la Federació Catalana de Futbol, han estat presents en el partit de la Selecció

Catalana Amateur el vicepresident primer, Josep Llaó; el vicepresident Juanjo Isern; i

el directiu Rossend Abella. Així mateix, també hi han assistit el director de l’Àrea

Esportiva de l’FCF, Emili Gil; i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, Fèlix

Gimeno, entre d’altres membres de l’estructura federativa.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/arago-catuefa-primera-fase-copa-regions-uefa/1
https://www.youtube.com/watch?v=B184G4iNcpE


 


