El Gimnàstic Manresa Femení Cadet s’adjudica el
Campionat per la via ràpida
FUTBOL FEMENÍ | 08/06/2019

El Gimnàstic de Manresa s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria Femení
Cadet en golejar l’Escola de Futbol Planadeu per 6 gols a 0.
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GIMNASTIC MANRESA, C.
Clàudia Díaz, Tanit Orriols, Alba Molina, Irene Anido, Lourdes Saez, Alba Ubieto, Berta Ruiz.
També han jugat: Ainhoa Cortina, Ainhoa Bravo, Joanna Setó, Isabel Maria.

ESCOLA DE F. PLANADEU
Lucía Hernández, Jana Fernández, Ainhoa Jiménez, Kenya González, Samara Aguayed, Noa
Mateu, Joana Sánchez. També ha jugat: Tatiana Hernández.

GOLS
Joanna Setó (1-0, 10’); Alba Molina (2-0,
13’); Joanna Setó (3-0, 15’); Berta Ruiz (40, 30’); Ainhoa Bravo (5-0, 38’); Joanna
Setó (6-0, 58’).

CONJUNT ARBITRAL
Coral Couso Cuadrado (àrbitra principal), Júlia Dauder Perelló i Ainhoa Vázquez Zarza (àrbitres
assistents), Paula Regola Macias (4a àrbitra).

Espectadors: 100 persones, aproximadament.

La ﬁnal Femení Cadet que han disputat el Gimnàstic Manresa i l’Escola de Futbol
Planadeu ha estat força descafeïnada per la gran desigualtat mostrada sobre el
terreny de joc. El domini del Manresa ha estat absolut des del primer moment i de
seguida han vist porteria. Joanna Setó ha realitzat un bon control orientat amb el pit
dins l’àrea per acabar marcant amb una perfecte deﬁnició. Tres minuts més tard, Alba
Molina ha executat una excel·lent falta a la frontal de l’àrea per fer el segon, mentre
que Berta Ruiz ha fet més gran la diferència en rematar un servei de banda.

Tot i que Samara Aguayed ha marcat en agafar un rebot que ha anat al pal, aquest ha
estat anul·lat per fora de joc. El Planadeu no ha defallit, però no ha pogut evitar el gran
gol d’Ainhoa Bravo des de tres quarts de camp. A l’equador de la segona part, Joanna
Setó ha ﬁrmat el seu hat-trick particular en treure proﬁt d’un refús de la portera rival a
un xut d’Alba Molina a boca de canó. La diferència de gols en el marcador i el desgast
físic per la calor que ha fet al Complex Esportiu Torrent de Llops de Martorell ha
minvat les forces d’ambdós conjunts i el resultat ja no s’ha tornat a moure.

Les entregues de les medalles i les rèpliques de la Copa al conjunt arbitral ha anat a
càrrec del president de l’FCF, Joan Soteras; del directiu i delegat al Bages-BerguedàCerdanya, Esteve Olivella; i la directiva i delegada al Baix Llobregat, Paquita
Linares. Olivella ha estat l’encarregat de donar el plat de subcampiones a l’Escola
de Futbol Planadeu; mentre que el president Soteras ha entregat la Copa de
campiones de Catalunya al C. Gimnàstic Manresa.
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