
El Sant Gabriel sap patir per alçar la Copa de campiones
Infantil Femení
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El conjunt de Sant Adrià del Besòs supera per 2 a 3 un combatiu Barça en una final

emocionant i es proclama campió en la categoria Infantil Femení.

BARCELONA, F.C.

BARCELONA, F.C. 2 - 3 SANT GABRIEL, C.D.

Meritxell Fuster, Andrea Cano, Aïcha Cámara, Maria Calderón, Noah Bezis, Magalí Capdevila i

Nina Pou. També han jugat: Mar Pérez, Martina Pubill, Laia Martret, Emma Gálvez i Meritxell

Martín.



SANT GABRIEL, C.D.

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 350 persones, aproximadament.

Patricia Pérez, Daniela Arbiol, Carla Alemany, Maria Llorens, Clàudia Garcia, Ainara Maya i

Alèxia Medrano. També han jugat: Ana Sanahuja i Clara Vendrell.

Clàudia García (0-1, 14’; 0-2, 22’); Maria

Llorens (2-3, 42’).

Meritxell Martín (1-2, 32’); Emma Gálvez

(2-2, 35’).

  Daniela Arbiol (70’).

Ester Erra Leiva (àrbitra principal); Maria Gómez Gömez i Maria Rodríguez Moya (àrbitres

assistents); Meritxell Guàrdia Ferrer (4a àrbitra).





El Sant Gabriel s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria Infantil femení

després de tombar el Barça per 2 a 3 en una final vibrant que s’ha decidit per petits

detalls. El combinat de Sant Adrià de Besòs ha aprofitat les seves ocasions en atac

gràcies a una inspirada Clàudia García, autora d’un doblet. Malgrat això, el Barça ha

reaccionat a temps i ha anivellat el duel amb els gols de Meritxell Martín i Emma

Gálvez. El Sant Gabriel ha aconseguit tornar a  situar-se per davant en el marcador

mitjançant una diana d’Ana Sanahuja i ha resistit fins al final gràcies, en bona mesura, a

les aturades providencials de Patricia Pérez.



Els primers instants de la final han estat marcats pel domini posicional de les

blaugranes davant un rocós rival que ha generat perill a través de ràpids contraatacs.

Així ha estat com el Sant Gabriel ha estat a punt de marcar amb un tir d’Alèxia

Medrano que la portera blaugrana Meritxell Fuster ha desviat a córner amb una

fantàstica intervenció. En la següent jugada, Clàudia Garcia ha acaronat el 0 a 1 amb un

llançament de córner que s’ha estavellat al travesser. Després de dos intents fallits, el

Sant Gabriel s’ha avançat en el marcador gràcies a una diana de murri de Clàudia

Garcia, que ha aprofitat un desajust defensiu blaugrana per anotar a plaer.



Només començar la segona part, el Sant Gabriel ha encarrilat la final aprofitant els

espais que ha deixat el Barça en defensa. Al minut 22, Clàudia García ha guanyat

l’esquena a les centrals blaugranes en un vertiginós contraatac i ha batut Mar Pérez

amb un tir ras. Amb 0 a 2 en contra, el Barça ha intentat desgastar físicament

l’oponent fent circular de pressa la pilota, però li ha costat trobar espais per generar

situacions de perill. Al minut 32, Mertixell Martín, després de fer una paret amb

Martina Pubill, ha enviat la pilota al fons de la xarxa per escurçar diferències. Tot

seguit, Emma Gálvez ha aprofitat una genial assistència de Nina Pou per empatar

l’encontre. Malgrat el cop, el Sant Gabriel s’ha sobreposat a aquesta situació i Maria

Llorens ha aprofitat una pilota morta a l’interior de l’àrea per anotar el definitiu 2 a 3.



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

president de l’FCF, Joan Soteras, del directiu i delegat al Vallès Oriental, Juan Núñez, i

del directiu i delegat a Barcelona, Francesc Folguera. Folguera ha lliurat el plat de

subcampiones al FC Barcelona, mentre que Soteras ha entregat la Copa de campiones

de Catalunya Infantil femení al CD Sant Gabriel.
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http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-cd-sant-gabriel-final-campionat-de-catalunya-infantil-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=pkaitWQ68IQ

