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La Selecció Catalana Sènior masculina de futbol platja ha donat un gran espectacle en

l’enfrontament de la jornada davant l’amfitriona, Andalusia. L’empat a 1, però, no ha

estat suficient per passar a la semifinal.



ANDALUSIA

CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

ANDALUSIA 1 - 1 CATALUNYA

Miguel Ángel Bazo, Francisco Sánchez, Enrique García, Cristian Torres, Vicente Bernal,

Francisco Jesús Sambruno, Ezequiel Carrera, Francisco Javier Rivero, Alejandro Achutegui,

Francisco Mejías, José María Lucía, Jairo Ruiz.

Isaac Felius, Fernando Nicolás Díaz, Samuel García, David Blasco, Gabriel Molina, Roger Roy,

Víctor Morillas, Raúl Blanco, Carlos Millán, Dani Haro, Tomás Anguita, Jordi Fernández.

Francisco Sánchez (1-1, 21’). Samuel García (0-1, 3’).

Francisco Sánchez (27’).    



Andalusia-Catalunya, el partit del Campionat, sense cap mena de dubte. L’amfitriona, i

el conjunt a batre pel número d’internacionals a les seves files, no ha pogut vèncer a la

Selecció Catalana Sènior masculina. La intensitat i l’espectacle que han ofert ambdós

conjunts a unes graderies plenes a vessar han estat dignes d’una final anticipada. El gol

average, però, ha estat favorable als andalusos i, per un sol gol, Catalunya ha quedat

fora de la semifinal de Campionat d’Espanya. El ritme que han imposat els jugadors des

del xiulet inicial ja feia presagiar que seria un gran partit, i ningú ha decebut.



La Catalana ha posat les coses molt difícils a una Andalusia que s’ha quedat sense

capacitat de reacció quan Samuel García ha creuat el xut per obrir el marcador.

Catalunya, amb tots els jugadors ben col·locats sobre la sorra i completament centrats

en aturar les envestides d’Andalusia, ha sabut tancar bé la defensa per mantenir la

mínima diferència al segon temps. Tanmateix, tot i la lluita, la passió i l’entrega que han

posat els jugadors dirigits per Diego Blanco, Francisco Sánchez ha igualat el duel amb

un xut a la mitja volta a la frontal de l’àrea.



En el tercer període, una mica més calmat, les ocasions s’han anat succeint, però cap de

les dues seleccions ha estat encertada en la rematada final. El sacrifici de Catalunya no

ha tingut el premi desitjat, però ha deixat molt bones sensacions i una imatge

impecable davant una de les potències del futbol platja estatal. Amb aquest empat a 1,

la Selecció Catalana Sènior masculina es disputarà el cinquè i sisè lloc a les 19.00 hores

davant les Illes Balears. L’enfrontament l’ha presenciat el president de la Federació

Catalana de Futbol, Joan Soteras, i el vicepresident primer, Josep Llaó.
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http://fcf.cat/media/album/andalusia-catalunya-campionat-d-espanya-senior-futbol-platja/1
https://www.youtube.com/watch?v=hVFXNKaErTU

