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La Selecció Catalana Absoluta assoleix una victòria de prestigi per 2 a 1 contra una

gran versió del bloc veneçolà gràcies a una diana de Javi Puado al minut 87.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 1 VENEÇUELA

Édgar Badía (Isaac Becerra, 46’), Gerard Piqué (Riqui Puig, 51’), Marc Bartra (Víctor Sánchez,

46’), Aleix Vidal (Javi Puado, 62’), Dídac Vilà (Marc Muniesa, 46’), Pere Pons (Oriol Romeu, 46’),

Àlex Granell (Cucurella, 46’), Joan Jordán (Aleix García, 46’), Óscar Melendo (Montoya, 46’),

Sergio García (Pere Milla, 35’) i Bojan Krkic (Marc Cardona, 62’).



VENEÇUELA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 12.671 persones.

Wuilker Faríñez (Rafael Romo, 46’), Yordan Osorio, Jhon Chancellor, Júnior Moreno, Tomás

Rincón (Luís Manel Seijas, 46’), Yeferson Soteldo (Juan Pablo Añor, 60’; Jhonder Cádiz, 80’), Jhon

Murillo (Fernando Aristeguieta, 60’), Roberto Rosales, Josef Martínez (Darwin Machis, 60’),

Yangel Herrera i Alexander González.

Bojan Krkic (1-0, 52’); Javi Puado (2-1,

87’).
Roberto Rosales (1-1, 59’)

Marc Muniesa (84’).    

Xavier Estrada Fernández (àrbitre principal); Xavier Aguilar Fernández i Joan Méndez Mateo

(àrbitres assistents); i Albert Ávalos Martos (4t àrbitre).





Montilivi s’ha vestit de gala per acollir el partit internacional amistós entre la Selecció

Catalana Absoluta i Veneçuela, número 32 del rànquing FIFA. Un total de 12.671

espectadors han omplert l’estadi per presenciar la victòria del combinat català per 2 a 1

davant el conjunt veneçolà. Amb aquest partit, el capità de l'equip dirigit per Gerard

López, Sergio García, s’ha convertit en el jugador català que ha jugat més xocs amb la

samarreta de l’Absoluta, amb un total de 16, superant Sergio González, que va retirar-

se amb 15 duels disputats.



Valenta, decidida i ofensiva. Així ha saltat Catalunya al terreny de joc per mesurar el

seu nivell davant d’una Veneçuela que ha crescut molt en les darreres temporades.

Després d’uns primers minuts de tempteig on la Catalana ha tingut la possessió de la

pilota, Veneçuela ha avisat del seu potencial amb un poderós xut de Murillo que s’ha

estavellat al travesser. Els de Gerard López han respòs amb un tir llunyà de Joan

Jordán que el porter rival ha atrapat en dos temps. A la mitja hora de joc, el lateral

veneçolà Roberto Rosales, molt actiu durant tot el duel, ha rematat al travesser una

centrada de Murillo. En aquest intercanvi de cops, Piqué ha estavellat una falta a la

fusta quan Montilivi ja celebrava el gol. I, al minut 41, Rosales s’ha inventat un fantàstic

llançament de falta que s’ha topat amb la creueta de la porteria defensada per Édgar

Badía.



El seleccionador català ha mogut l’equip al descans i ha introduït fins a set canvis a la

segona part. La Selecció ha donat un pas endavant i ha pressionat més amunt la

sortida de pilota veneçolana. Després de diverses arribades perilloses, Bojan Krkic, al

minut 52, ha aprofitat una bona combinació entre Montoya i Riqui Puig per batre el

porter adversari a plaer i col·locar l’1-0 en el marcador. Es tracta de la setena diana del

davanter de Linyola amb l’Absoluta. Només sis minuts més tard, Roberto Rosales, molt

murri, ha aprofitat un mala cessió de Montoya a Becerra per anotar l’1-1. A partir

d’aquest moment, la Catalana, esperonada per una afició entregada, s’ha abocat a

l’atac buscant tornar a posar-se per davant en el lluminós. Quan tot semblava indicar

que el partit finalitzaria amb empat a 1, Javi Puado, al minut 87, ha aprofitat una gran

jugada individual d’Aleix García per anotar el definitiu 2 a 1. D’aquesta manera,

Catalunya assoleix una victòria de prestigi contra un poderós rival que divendres

passat va superar amb claredat l’Argentina (3 a 1).



L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el president de la Diputació de Girona, Miquel

Noguer, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, el

Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el Secretari General de l’Esport,

Gerard Figueras, i el president de l’FCF, Joan Soteras, han entregat unes rèpliques del

partit al conjunt arbitral. El plat de subcampió al capità de Veneçuela, Roberto Rosales,

l’ha lliurat Damià Calvet. Per acabar, Marta Madrenas ha lliurat la Copa de campions

als capitans catalans Sergio García i Víctor Sánchez.



Al partit hi ha assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; el

Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la Consellera d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà; l’alcaldessa de Girona, Marta

Madrenas; el Secretari General de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras; el

president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el delegat del Govern a Girona,

Pere Vila; la diputada al Parlament Anna Caula; els diputats al Congrés Joan Margall i

Anna Surra; el senador Jordi Martí; el cònsol de Veneçuela a Barcelona, Ricardo

Capella; el vicepresident de la Federació Veneçolana de Futbol, Jesús Berardinelli; la

diputada d’esports de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos; i el president del

Girona FC, Delfí Geli.



Han completat la representació federativa els vicepresidents de l’FCF Josep Llaó,

Juanjo Isern, Jordi Terés, Josep Vives i Jordi Bonet; el secretari de junta, Joaquin del

Pino; el tresorer, Miquel Sellarès; i els directius Francesc Folguera, Francesc Borrega,

Jacobo Domènech, Manel Duran, Antonio Jiménez, Paquita Linares, Albert Montull,

Juan Núñez, Esteve Olivella, Toni Tañà, Tomàs José, Jaume Plaza, Pep Graus, Víctor

Güell, Rafa Pinedo i Rossend Abella. A la vegada, també ha estat present la

seleccionadora catalana absoluta femenina, Natàlia Arroyo.





Per accedir al minut a minut del partit fes clic AQUÍ.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/directe/13
http://fcf.cat/media/album/catalunya-venecuela-partit-internacional-amistos-de-la-seleccio-catalana-absoluta/1
https://www.youtube.com/watch?v=JSCk_7nvnqs


 


