L’Andorra guanya el Campionat de Catalunya i obté el
bitllet per la Copa
F. AMATEUR | 01/06/2019

L’equip dels Pirineus es classiﬁca per la pròxima edició de la Copa del Rei, després de
superar el Vilassar de Mar (0-2) en la ﬁnal del Campionat de Catalunya Amateur,
disputada a Manresa.

VILASSAR MAR,U.E.

0-2

ANDORRA, F.C.

VILASSAR MAR,U.E.
Imanol, Fran, Peña, Nando, Gámiz, Edu, Granero (Bargalló 66’), Mendo (Pompi 72’), Kilian, Soﬁ
(Ferran 76’) i Alí (Beltran 72’).

ANDORRA, F.C.
Nico, Fede Bessone, Àlex Sánchez, Adrià Vilanova (Jantus 86’), Martí, Forgas, Ludo (Betriu 76’),
Moha (Àlex Martínez 60’), Dot, Bover (Pujol 76’) i Tacón (Cervós 72’).

GOLS
Forgas (0-1, 26’); Bover (0-2, 39’)

TARGETES GROGUES

Kilian (60’) i Fran (69’)

Adrià Vilanova (21’), Àlex Sánchez (88’) i
Forgas (89’)

CONJUNT ARBITRAL
David Monge González (àrbitre principal); Dídac Crespo Pérez i Albert Cubells Roigé (àrbitres
assistents); i Ismayl Chguennou Ben Ouhaddou (quart àrbitre).

Espectadors: 545 persones

El FC Andorra ha aixecat aquesta tarda per primer cop en la seva història el trofeu del
Campionat de Catalunya Amateur 2018-2019, després de vèncer la UE Vilassar de
Mar en la ﬁnal de la competició (0-2), disputada a l’Estadi Municipal Congost de
Manresa. L’equip dels Pirineus, amb la victòria, ha obtingut així mateix el bitllet per
disputar la pròxima edició de la Copa del Rei, després d’una actuació on els tricolors han
fet valer la seva qualitat individual per mostrar-se determinants en atac, fet que els ha
servit per endur-se la copa i el premi gran d’entrar a la competició del KO.

En l’acte que ha encetat la 10a Festa del Futbol Català, organitzada per l’FCF, entre els
campions dels dos grups de Primera Catalana, recent ascendits a Tercera Divisió, la
falta d’encert cara a porteria ha condemnat un conjunt vilassarenc que, tot i la derrota,
ha tingut les millors ocasions. Com la primera, de les botes d’un Kilian que l’ha recuperat
a la frontal i ha vist com el porter salvava el mà a mà.
En canvi, un ràpid contracop dels andorrans conduït per la banda esquerra per un
desequilibrant Tacón ha acabat amb una centrada mesurada als peus de Forgas, que
ha batut per sota Imanol per obrir el marcador. Soﬁ, a continuació, ha estat a punt
d’empatar, emportant-se la pilota ﬁns la línia de fons, però el seu tir sense angle s’ha
passejat per davant el marc contrari, mentre que a l’altre cantó un llest Forgas,
aproﬁtant una mala entrega rival, ha caçat l’esfèrica per assistir Bover, l’encarregat de
signar el segon dels del Principat entrant des del darrere i rematant a boca de canó.

Malgrat sortir amb força a la represa, amb una potent rematada de cap d’Edu que s’ha
perdut llepant el pal, els del Maresme s’han anat desinﬂant davant un Andorra que ha
sabut gestionar el resultat, mostrant-se sòlid i expeditiu, i que s’ha quedat a prop del
tercer quan Tacón ha marxat de tothom amb una cullera de classe seguida d’un xut
desviat pel porter. Amb el xiulet ﬁnal, l’eufòria tricolor ha esclatat a sobre la gespa,
amb la consecució del títol i l’accés vint-i-tres anys després de l’última vegada a la fase
prèvia de la Copa del Rei, com a millor equip de les categories territorials del futbol
català.

L’entrega de trofeus ha anat a càrrec del president de la Federació Catalana de Futbol,
Joan Soteras; el subdirector General d’Activitats Esportives i Infraestructures del
Consell Català de l’Esport, Oriol Marcé; i tinent d’alcalde i regidor d’esports de
Manresa, Jordi Serracanta. El president Soteras ha estat l’encarregat de lliurar el
trofeu del Campionat de Catalunya Amateur al FC Andorra, a més del plat de
subcampió a la UE Vilassar de Mar; mentre que tots tres han penjat les medalles als
jugadors campions i subcampions, i han donat una rèplica de la copa al conjunt arbitral
de la final.

Per part de l’FCF, així mateix han assistit al partit el vicepresident primer, Josep Llaó; i
els directius Esteve Olivella, Jaume Plaza, Pep Graus i Rossend Abella; a més
d’altres membres de l’estructura federativa.
Al seu torn, també han presenciat la ﬁnal del Campionat de Catalunya Amateur el
president de la UE Vilassar, Xevi Ramon; el conseller del FC Andorra, Higini Cierco; el
president del club amﬁtrió, el CE Manresa, Luis Villa; i el representant dels clubs
catalans de Tercera Divisió a la RFEF, Alberto Prieto; entre d’altres personalitats i
autoritats.
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