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El conjunt blaugrana es disputarà el títol de campió diumenge davant l’Industrias Santa

Coloma (13.15h), després de batre amb solvència una combativa Penya Esplugues en

la semifinal (3-7).

AE PENYA ESPLUGUES

AE PENYA ESPLUGUES 3 - 7
FC BARCELONA

LASSA

Sergi Domínguez, Víctor Suárez, Carlos Antón, Xavi Lindes i Alex Rocabayera. També han jugat

Pau Sallarés, Gerard Ramírez, Aldo Fuster, Guillermo Rodríguez, Raúl Sánchez, Josep Macarron,

Raúl Díaz, Javier Tamayo i Sergi Ruiz.



FC BARCELONA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 2.800 persones

Dídac Plana, Roger Serrano, Adolfo Fernández, José Antonio Fernández ‘Joselito’ i Adrián

Ortego. També han jugat Juan José Angosto ‘Juanjo’, Jesús Aicardo, Antonio Manuel Sánchez

‘Boyis’, Dyego Henrique, Sergio Lozano, Carlos Vagner ‘Ferrao’, Arthur Guilherme i Leandro

Rodrígues ‘Esquerdinha’.

Javier Tamayo (1-2, 5’); Guillermo

Rodríguez (2-2, 6’); Xavi Lindes (3-5, 34’).

Roger Serrano (0-1, 1’); Carlos Vagner

‘Ferrao’ (0-2, 4’); Sergio Lozano (2-3, 7’);

Leandro Rodrígues ‘Esquerdinha’ (2-4,

21’); Antonio Manuel Sánchez ‘Boyis’ (2-

5, 22’); Jesús Aicardo (3-6, 36’); Adolfo

Fernández (3-7, 37’).

Alex Rocabayera (36’).    

Joel García Ribera i Bernardo Simón Benet (àrbitres), Iván López Galiano (tercer àrbitre), Silvia

Serrano Sánchez (àrbitra assistent).





E l FC Barcelona Lassa disputarà aquest diumenge la final de la Copa Catalunya

Sènior Masculina de Futbol Sala davant l’Industrias Santa Coloma, al Palau

Blaugrana (13.15h), després d’imposar-se aquest vespre amb solvència en la semifinal

a una combativa AE Penya Esplugues (3-7). Davant un voluntariós i treballador rival,

que ha estat capaç d’eixugar una diferència de dos gols i empatar el partit al primer

temps, els homes dirigits per Andreu Plaza han trencat l’encontre a la represa per

seguir endavant en la competició.



En un pavelló amb una magnífica entrada, els blaugrana s’han avançat ràpidament

amb les dianes de Roger Serrano, culminant una jugada col·lectiva, i de Carlos Vagner

‘Ferrao’, aprofitant una assistència lateral. Malgrat això, el conjunt espluguenc, de

Tercera Divisió, ha pujat les revolucions del matx en igualar ràpidament l’electrònic,

amb els gols de Javier Tamayo, amb un potent tir creuat, i de Guillermo Rodríguez, que

s’ha llençat al terra per empènyer una passada en curt al fons de la xarxa i desfermar

l’eufòria entre l’afició desplaçada.



La magnífica reacció dels blanc-i-vermells, però, s’ha vist frenada amb el tercer dels

culers, obra de Sergio Lozano, que ha possibilitat al seu equip arribar amb mínim

avantatge als vestidors en convertir un fort cacau, abans que Sergi Domínguez

mantingués amb les opcions intactes el bloc entrenat per Alfredo García amb diverses

intervencions de mèrit.



Leandro Rodrígues ‘Esquerdinha’ tornava a ampliar distàncies a la segona meitat,

caçant un rebot procedent del porter, mentre que Antonio Manuel Sánchez ‘Boyis’ ha

signat el cinquè culer amb una rematada al segon pal en un córner. El caràcter

batallador de la Penya Esplugues, però, ha permès a Xavi Lindes fer pujar el tercer del

seu equip, en una acció trenada que feia justícia al magnífic paper dels espluguencs a la

Copa, prèviament a que Jesús Aicardo i Adolfo Fernández, amb un xut llunyà i un

contracop a porta buida, tanquessin el resultat definitiu per un Barça Lassa que demà

passat lluitarà per aixecar el títol de campions enfront els colomencs.

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 vicepresident de

l’AE Penya Esplugues, Juan Carlos Hueto, i el directiu responsable de la secció de

futbol sala del FC Barcelona, Josep Ramon Vidal-Abarca.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/ae-penya-esplugues-fc-barcelona-lassa-semifinals-copa-catalunya-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=xv5VoWi7gxQ

