
Èpica remuntada de l’Espanyol enfront un aguerrit Sant
Gabriel
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El RCD Espanyol s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria Aleví Femení

després de remuntar la final davant un lluitador CD Sant Gabriel (3-2).



ESPANYOL, R.C.D.

SANT GABRIEL, C.D.

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 300 persones, aproximadament.

ESPANYOL, R.C.D. 3 - 2 SANT GABRIEL, C.D.

Carla Abdon, Ariadna Marin, Greta Sabon, Nerea Carmona, Mar Ballesta, Natalia Escot, Laia

Abdon. També han jugat: Aina Gómez, Sara Prats, Ana Georgina Colomina, Ainara Obrero,

Natasha Gavilan, Daniela Martínez.

Martina Adrià, Yanira Carrascosa, Saray Mojica, Sol Taboada, Noa Mayo, Tatiana Pérez, Noa

Ortega. També han jugat: Gisela Briones, Aina Carrascosa, Tania Araujo, Judit López.

Mar Ballesta (1-0, 10’); Daniela Martínez

(2-2, 54’); Mar Ballesta (3-2, 57’).
Noa Ortega (1-1, 31’; 1-2, 35’).

Meritxell Guardia Ferrer (àrbitra principal), Maria Rodríguez Moya i Maria Gómez Gómez

(àrbitres assistents), Ester Erra Leiva (4a àrbitra).





El Complex Esportiu Torrent de Llops ha viscut la primera final de la 10a Festa del

Futbol Català entre els equips Alevins femenins del RCD Espanyol i el CD Sant Gabriel

amb molta intensitat. Ambdós conjunts han sortit amb energia per conquerir la Copa

de campiones, però ha estat el Sant Gabriel qui ha tingut més criteri a l’hora de moure

la pilota. Tanmateix, tot i que les blanc-i-blaves no han sortit amb els nervis tan ben

templats com les seves rivals, han estat les primeres en colpejar. En una de les poques

accions d’atac, Mar Ballesta ha encarat la portera Martina Adrià per obrir el marcador.

Tot i que Adrià ha aturat en primera instància el fort xut, la pilota ha acabat al fons de la

xarxa.



L’Espanyol podria haver augmentat la renda amb una pilota que ha anat al pal, mentre

que Aina Carrascosa ha tingut l’empat a tocar amb un xut llunyà que s’ha estavellat a la

creueta. Pocs minuts després de sortit de vestidors, una internada de Noa Ortega l’ha

aprofitat per marxar en velocitat, regatejar a la portera Aina Gómez i fer l’1-1. Quatre

minuts més tard, en una errada defensiva, Ortega ha posat per davant el Sant Gabriel

amb un xut ras des de la frontal de l’àrea. Les jugadores de Xavi Rebull han estat més

intenses i agressives en el tercer període i això s’ha notat en les arribades a porteria.

Noa Ortega ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc, mentre que l’Espanyol s’ha

quedat bloquejat davant les envestides del Sant Gabriel.



Daniela Martínez ha posat emoció al tram final del duel amb una gran rematada de cap

a la sortida d’un córner (2-2). Com si d’un mitjó es tractés, la final ha donat un gir

inesperat quan, en un mal refús defensiu, i amb un Espanyol molt més actiu amb el gol

de l’empat, Mar Ballesta s’ha tornat a quedar sola davant la portera per avançar de nou

el conjunt blanc-i-blau. El 3-2 definitiu ha fet mal a un Sant Gabriel que s’ha deixat tota

l’energia i empenta al terreny de joc i ha vist com se li escapava la victòria en els últims



instants de la final Aleví Femenina.

Les entregues de les medalles i la rèplica de la Copa al conjunt arbitral ha anat a càrrec

de la directiva i delegada de l’FCF al Baix Llobregat, Paquita Linares, i del directiu i

delegat a Barcelona, Francesc Folguera. Linares ha estat l’encarregada d’entregar el

plat de subcampiones al CD Sant Gabriel, mentre que Folguera ha donat la Copa

de campiones de Catalunya Aleví Femení al RCD Espanyol.
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http://fcf.cat/media/album/rcd-espanyol-cd-sant-gabriel-final-campionat-de-catalunya-alevi-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=TlKgMSQIHZY

