
La CatUEFA arrenca amb embranzida
SELECCIO AMATEUR | 02/10/2019

Catalunya inicia la preparació de cara a la primera fase de la Copa de les Regions UEFA

amb una sòlida victòria al camp del CE Manresa (0-2).

MANRESA, C.E.

MANRESA, C.E. 0 - 2 CATALUNYA

Óscar Pulido, Jonny, Joan Castanyer, Moha, Erik Sarmiento, Bernat, Luque, Edgar Fernández,

Joanet, Dani Ruiz i Joel Méndez. També han jugat Cuello, Thiago, Florent, Biel Rodríguez i David

Sánchez.



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 100 persones.

Sergio Fernández, Sergi Pastells, Sergi Casals, Joan Noguera, Àlex Cano, Toni Pelegrín, Sergi

Serrano, Josu Rodríguez, Xavi Civil, Ton Alcover i Jordi Cano. També han jugat Jaime González,

Juanjo Prior, Santi Varese, Martí Serra, David López, Èric Via, Pau Darbra, Víctor Morales, David

Silva, Jaume Pascual i Sergi Arranz.

Josu Rodríguez (0-1, 5’); Sergi Arranz (0-

2, 53’).

Jonny (36’).   Toni Pelegrín (30').

Sergi Carrero Romera (àrbitre principal), Heaven Núñez Ruiz i Christian Martínez Damea

(àrbitres assistents).





La Selecció Catalana Amateur ha arrencat aquest dimecres la preparació de cara

a la primera fase de la Copa de les Regions UEFA signant una sòlida victòria

contra el CE Manresa, a l’Estadi ZEM del Congost (0-2). En el seu primer amistós de la

temporada, els futbolistes dirigits per Toni Almendros han engegat la maquinària

exhibint a sobre la gespa una convincent imatge, enfront un treballat rival de Tercera

Divisió contra qui han tingut el control del resultat des de ben aviat, per obrir un nou

cicle amb un profitós test de rodatge.



Una dinàmica i vertical Catalunya ha comandat des del principi en el marcador. Josu

Rodríguez ha estat l’encarregat d’obrir la llauna, amb un gran control orientat de pit

que li ha permès plantar-se sol davant el porter per ajustar-la a un costat amb precisió,

després d’una passada en profunditat del capità Àlex Cano. La Selecció, atenta en la

pressió de segona línia per recuperar i construir, amb fluïdesa en la combinació i obrint

el camp, ha generat noves ocasions, de les botes d’un Jordi Cano que ha vist com la

seva volea es perdia acaronant el pal, i d’un Xavi Civil que no ha arribat per centímetres

a una centrada al cor de la petita.

 

Amb el pas dels minuts, el xoc s’ha endurit i equilibrat, i els de la capital del Bages han

estat a prop de l’empat. Joel Méndez ha enviat el seu xut amb la punta de la bota

lleugerament alt rebent una pilota perllongada, mentre que a tocar del descans, Sergi

Casals ha salvat sota pals per la quadribarrada una rematada de cap del local Dani Ruiz

a la sortida d’un córner. En la segona acció, de nou la definició de Joel Méndez es perdria

per molt poc.



Amb canvi complet de l’onze a la represa, la CatUEFA ha sabut gestionar la renda

mostrant-se com un bloc consistent i resolutiu, en un període on així mateix ha

aconseguit ampliar l’avantatge amb el segon gol. Sergi Arranz, amb la canya a punt a la

llarga, ha recollit una assistència lateral de Jaume Pascual per segellar el triomf de la

Selecció Amateur, que ha iniciat d’aquesta manera amb bon peu el camí previ a la

competició, en què viatjarà del 5 al 8 de desembre a Extremadura, on s’enfrontarà

amb l’amfitriona, Aragó i Múrcia per buscar el bitllet per a les semifinals estatals.



Al partit hi ha assistit el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a

Girona, Jordi Bonet; el directiu de l’FCF i delegat al Bages-Berguedà-Cerdanya,

Esteve Olivella; i el director de l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; que han

acompanyat el president del CE Manresa, Luis Alberto Villa.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/ce-manresa-seleccio-catalana-amateur-amistos-2019-2020/1


 


