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El conjunt de Terrassa s’imposa per 1 gol a 0 a la Fundació Esportiva Grama a la final del

Campionat de Catalunya Amateur que s’ha disputat a l’Estadi Municipal La Bòbila de

Gavà.

CP SAN CRISTÓBAL

CP SAN CRISTÓBAL 1 - 0
FUNDACIÓ

ESPORTIVA GRAMA

Adrián Menarguez, Sergi Almirall (Sergi Besonias ‘Chechu’, 87’), Karim Al Qarut, Eduard García,

Cristian Gómez, Joan Muntada, Aitor García (Enric Vega, 65’), Kevin Alarcón, Rui Gama (Hassen

Nbilix, 75’), Alejandro Cabrera (Josep Casasayas, 89’), Mario Domingo (Sergi Martínez, 75’).



FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 400 persones, aproximadament.

Toni Texeira, Martí Tàpia (Miguel López, 72’), Juan Carlo Oliver, Jorge Rojas, Baye Djibi Mballo,

Eduard Domingo (Ferran Bulta, 72’), Omar Hayek (Ángel González, 46’), David García (Francisco

Javier Iglesias, 65’), Jafar Yeboah (Alex Montalban, 46’), Manuel González ‘Lolo’, Iván Campos.

Rui Gama (1-0, 23’).  

Joan Muntada (24’).   David García (35’).

German Carrasco Baca (àrbitre principal); Daniel Lucas Gómez i Conrad Zaragoza González

(àrbitres assistents); i Jesús Martínez Navarro (4t àrbitre).





El duel entre els dos campions de Primera Catalana a la final del Campionat de

Catalunya Amateur ha estat tan igualat que només un gol de penal ha resolt el partit.

El CP San Cristóbal és qui ha tingut la possessió de la pilota i ha arribat amb més

freqüència a la porteria rival. El porter de la Fundació Esportiva Grama, Toni Texeira,

s’ha encarregat de desbaratar totes les accions perilloses, inclús un xut enverinat de

Mario Domingo a la segona part que no ha entrat gràcies a una mà salvadora. La

Grama, en canvi, només ha pogut arribar a l’àrea contrària mitjançant els contraatacs.

Tanmateix, la defensa tancada del San Cristóbal han impedit els xuts.



La insistència dels locals ha tingut premi passats els vint minuts de joc quan Rui Gama

ha transformat un penal. De fet, Gama ha estat l’home més actiu en atac i el que ha

portat de corcoll a la defensa de la Grama. L’equip de Santa Coloma de Gramenet ha

buscat les seves oportunitats a pilota aturada i intentant guanyar les esquenes del

rival amb els contracops. Jafar Yeboah s’ha lesionat en l’últim minut del primer temps i

la Grama ha perdut un punt de rapidesa en atac. Per això, en el segon temps ha

realitzat més jugades combinades per trobar els espais necessaris.



La forta calor que ha caigut a l’Estadi Municipal La Bòbila de Gavà s’ha notat en el tram

final del duel, quan els futbolistes dels dos equips han baixat el ritme i les ocasions han

escassejat. La més clara ha estat el cop de cap de Juan Carlos Oliver a la sortida d’un

córner, ja que ha estavellat la pilota al travesser. El fet d’intentar combinar i sortir

jugant des del darrere, ha propiciat que la Grama tingués més domini de la pilota i ha

evitat les jugades caòtiques i sense control del primer temps. El San Cristóbal s’ha

tancat en el seu camp en els últims minuts de la final per defensar el resultat. I amb

aquesta victòria per 1-0 s’ha proclamat Campió de Catalunya Amateur finalitzant una

molt bona temporada.



L’entrega de guardons l’ha realitzat el president de l’FCF, Andreu Subies Forcada; el

subdirector del Consell Català de l’Esport, Lluís Pallisera; i el regidor d’esports de Gavà,

German Barrena. Tots tres han entregat una rèplica de la Copa al conjunt arbitral de la

final; mentre que Pallisera ha donat el plat de subcampió a la Fundació Esportiva

Grama i Subies ha lliurat la copa de campions de Catalunya Amateur al CP San

Cristóbal. Al partit també han assistit membres de la Junta Directiva de l’FCF, així com

el president del CP San Cristóbal, Miguel Ángel Moreno; i el president de la Fundació

Esportiva Grama, Antonio Morales; així com directius d’ambdós equips; entre d’altres.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/cp-san-cristobal-fundacio-esportiva-grama-final-campionat-catalunya-amateur-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=XD02jd3tqT0

