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Els colomencs tomben amb esforç l’Escola Pia de Sabadell en un vibrant i intens partit

(4-6) al Palau Blaugrana, i disputaran diumenge la final de la competició.
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COLOMA

Josep Maria Martínez, Jordi Sardà, Marc Pagès, Pere Font i Carles Comadran. També han jugat

Arnau Vallverdú, Llorenç Tarrés, Roger Carrera, Jordi Torras, Santi Sardà, Oriol Comadran, Pol

Viada, Aleix Navarro i Nil Subirats.



INDUSTRIAS SANTA COLOMA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Cristian Domínguez, Geverson Chaves ‘Ximbinha’, David Álvarez, Sebastián Corso i Oriol

Santos. També han jugat Mario López, Adrián Orellana, Maico Juliano, Pol Pachecho, Albert

Cardona, Arnau Manzano, Alex Verdejo, Miquel Feixas i Thalles Lima Aleixo.

Pepe Font (1-1, 6’); Santi Sardà (2-2, 12’);

Pol Viada (3-5, 29’); David Álvarez, p.p.

(4-6, 36’).

Geverson Chaves ‘Ximbinha’ (0-1, 3’); Pol

Pachecho (1-2, 8’); Albert Cardona (2-3,

19’); Oriol Santos (2-4, 27’); Albert

Cardona (2-5, 28’); Geverson Chaves

‘Ximbinha’ (3-6, 33’).

Jordi Sardà (22’) i Santi Sardà (38’).   Sebastián Corso (2’) i Alex Verdejo (6’).

Roberto Mamolar Calvo i Sergio Mamolar Calvo (àrbitres), Juan José Calvo Mingot (tercer

àrbitre), Anabel Labaila Vázquez (àrbitra assistent).



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

l’edició d’enguany de la Copa Catalunya Sènior masculina de Futbol Sala, després

de superar en una vibrant i intensa semifinal l’Escola Pia de Sabadell (4-6) al Palau

Blaugrana. Tot i la seva condició d’equip de categoria superior, els colomencs s’han

hagut d’aplicar i esforçar al màxim per vèncer un atrevit i combatiu conjunt

sabadellenc, que ha donat la cara en tot moment, arribant a igualar el marcador dos



cops al primer temps, i que ha plantat cara al llarg de tot el duel.

L’equip blanc-i-negre ha estat qui s’ha avançat d’inici, a través de Geverson Chaves

‘Ximbinha’, que ha culminat amb èxit un ràpid contraatac. No obstant això, els

vallesans han respòs i han empatat tot seguit amb la diana de Pepe Font, transformant

un lliure directe. Amb els dos conjunts carregats ràpidament amb cinc faltes, l’encontre

ha entrat en la seva fase més oberta i disputada, on Industrias ha vist porteria

mitjançant Pol Pachecho, que ha batut el porter per sota les cames, gol neutralitzat pel

verd Santi Salvat, amb una precisa rematada bombada de cap.



A tocar del descans, però, els del Barcelonès, després de dos dobles penals detinguts

per Arnau Vallverdú, han pres de nou el comandament amb el gol d’Albert Cardona,

aprofitant una recuperació a l’àrea.

En tornar dels vestidors, després d’un avís al pal de Pol Pachecho, Industrias ha posat

terra de per mig, quan Oriol Santos, a continuació d'una pilota que ha picat a la fusta, i



de nou Albert Cardona, atent per col·locar l’interior en una passada lateral, han

augmentat la renda del seu bloc. Amb una vaselina picada que ha acabat al fons de la

xarxa, Pol Viada ha mantingut l’emoció i els sabadellencs en el matx, encara que

Geverson Chaves ‘Ximbinha’ signaria el sisè dels colomencs resolent un mà a mà.

Un gol en pròpia porta de David Álvarez, a qui li ha rebotat un tir de Santi Sardà,

arrodoniria a la recta final l’actuació d’una valenta Escola Pia de Sabadell que ha

completat un magnífic paper en la competició, caient davant un Industrias Santa

Coloma que ja es troba a l’espera de conèixer el seu rival en la final de diumenge en el

mateix escenari (13.15 hores).



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

de la Comissió Gestora, Jesús Pont, el vocal Francisco Javier Velasco, i el director de

la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, acompanyats pel seleccionador

absolut català, Santi Gea. A més, també han assistit a la semifinal el president de

l’Escola Pia Sabadell, Ramon Carrera, i el president de l’Industrias Santa Coloma,

Vicenç Garcia.
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http://fcf.cat/media/album/escola-pia-sabadell-industrias-santa-coloma-semifinals-copa-catalunya-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=SLKPmSbUE64

