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Els blaugrana han golejat per 2-7 al Futsal Aliança Mataró i jugaran la final de la Copa

Catalunya Sènior masculina de futbol sala contra l'Industrias Santa Coloma.

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL ALIANÇA

MATARÓ
2 - 7 BARÇA

Isaac Fernández, Alex del Barco, Miquel Soler, Llibert Canal, Oriol López, Joel Císcar, Pol Novo,

Pol Tolrà, Rafael Berlanga, Pablo Fernández, Marc Campàs, Adrià Donadeu, Alejandro Medina i

Francesc Parés



BARÇA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 1.250 espectadors al Pavelló Sabadell Nord

Juanjo, Aicardo, Adolfo, Ferrao, Àlex Lluch, Boyis, Daniel, Dyego, Rivillos, Joselito, Arthur i

Marcenio.

1-3 Joel Císcar (min. 12); 2-5 Oriol López

(min. 27).

0-1 Adolfo (min. 2); 0-2 Daniel (min. 4); 0-

3 Boyis (min. 11); 1-4 Boyis (min. 19); 1-5

Daniel (min. 33); 2-6 Arthur (min. 37); 2-7

Adolfo (min. 39).

Isaac Fernández (min. 19); Rafael

Berlanga (min. 34)
  Adolfo (min. 34)

Roberto Mamolar i Bernardo Simón (àrbitres). Fernando López (3a àrbitre). Irene Martínez

(àrbitre assistent).



El Barça no ha tingut pietat i ha golejat per 2 – 7 davant un Futsal Aliança Mataró

molt valent al Pavelló Sabadell Nord. El conjunt d’Andreu Plaza es converteix en el

segon finalista de la Copa Catalunya Sènior masculina de futbol sala. La final serà el

gran derbi del futbol sala català, contra l'Industrias Santa Coloma, dimecres 11 de

setembre a partir de les 21.15 hores, en directe per Esport 3.



El vermell dels aficionats del Futsal Aliança Mataró han omplert les grades de

gom a gom, pràcticament les 1350 localitats del pavelló. Tot i això, el conjunt

blaugrana s’ha mostrat molt tranquil a l’inici del duel i en dues accions pràcticament

calcades, han col·locat el 0-2 al lluminós amb dianes d’Adolfo i de Daniel, quan només

s’havien jugat 4 minuts.

Els del Maresme, amb una afició totalment entregada i celebrant el retorn a la fase

final de la Copa Catalunya 10 anys després, s’han animat amb una clara ocasió de Pol

Tolrà. El Barça però no ho ha deixat d’intentar i després de dues intervencions de mèrit

del porter Isaac Fernández, no ha pogut evitar el 0-3 de Boyis.



El moment de glòria pels de Mataró. El Pavelló Sabadell Nord ha tremolat quan

Joel Císcar ha batut la porteria del jove Àlex Lluch, col·locant l’1-3 al marcador i fent

embogir a tota l’afició. Han estat els millors moments del conjunt d’Albert Sabaté, que

han tingut dues clares oportunitats d’escurçar diferències per mitjà de Pol Novo i de

Pablo Fernández.  Han perdonat, i ho han acabat pagant. Un gol de Boyis a pocs

segons pel descans ha col·locat l’1-4 al marcador.



A la represa, l’afició dels mataronins han continuat amb la festa del futbol sala

català. El Barça, per la seva banda, ha volgut sentenciar i 3 minuts després de sortir de

vestuaris, Daniel ha marcat l’1-5 amb un gran gol. Quan el partit semblava decidit, el

Pavelló Sabadell Nord ha tornat a posar-se dempeus quan Oriol López ha marcat el 2-

5 amb un gran xut.

Els darrers instants de l’enfrontament ha estat l’hora dels llançaments de 10 metres.

Rivillos i Diego han fallat els dos pel Barça i poc després, Rafael Berlanga ha errat els

dos del Futsal Aliança Mataró. Finalment, Arthur, amb una gran diana, i Adolfo, han

establert el definitiu 2-7.

Amb aquesta victòria, el Barça jugarà dimecres 11 de setembre, a partir de les 21.15

hores, la final de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala. El rival serà l’Industrias

Santa Coloma després de vèncer el FS Salou.

La Federació Catalana de Futbol ha estat representada en el partit pel vicepresident



de l’FCF, Josep Llaó, i el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel

Calle.
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http://fcf.cat/media/album/futsal-alianca-mataro-barca-segona-semifinal-copa-catalunya-senior-masculina-fs-2019/6
https://www.youtube.com/watch?v=lDDf6k52AMc

