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El resultat contra Extremadura deixa tot obert en el grup. La CatUEFA necessita un

triomf davant l’Aragó, demà a les 12.00h, i esperar el resultat dels aragonesos i els

extremenys de diumenge.
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Ortega, Pastells, Àlex Cano, Pelegrín, Guillem Pujol, Bermúdez, Josele (Jan González 59’), Ton

Alcover, Josu, Jordi Cano (Sergi Serrano 79’) i Peke (Xavi Ferron 59’).

Pedraza, Perla (Caco 59’), Carlos Arias, Lolo, Alejandro, Teto (Viñuela 80’), Javi Bernal, Sergio

Gómez, Platero, Ensa i Áton (Ángel Luis 70’).

Josu (83’)   Áton (38’), Ensa (65’) i Lolo (82’)

Sergio Del Río Lozano (àrbitre principal); Andrés Jiménez Gamero i Alejandro Vera Sanguino

(àrbitres assistents); i Manuel García Gómez (quart àrbitre).



La Selecció Catalana Amateur ha empatat sense gols (0-0) en el partit inaugural de la

primera fase de la Copa de les Regions UEFA, davant selecció amfitriona,

Extremadura, al Municipal d’Arroyo de San Serván.

 

Els homes dirigits per Toni Almendros han començat el seu camí cap a Europa amb un



empat que deixa tot obert. Molt de respecte han mostrat les dues seleccions

sabedores que, en una competició tan exigent com és aquesta, una derrota et deixa

fora a la primera de canvi.

 

Extremadura ha començat millor canalitzant tot el seu joc ofensiu en el seu davanter

de referència, Javi Bernal, que ja a l’inici ha tingut la primera ocasió des de dintre de

l’àrea. De mica en mica, Catalunya ha anat trobant el seu joc combinatiu, a través de la

mobilitat de pilota de Ton Alcover i Josu, i amb un incansable Sergi Pastells que

buscava amb insistència els pocs forats que deixava la defensa verd-i-negra.

 

Almendros no veia massa clar la fluïdesa del joc català i constantment movia peces

dels homes de davant. Peke, Cano i Josu intercanviaven posicions intentant fer arribar

pilotes de perill a Josele, que ha tingut l’única i més clara del primer període en l’últim

minut, però el central Alejandro, per mil·lèsimes de segon, ha arribat a robar-li la pilota.

A la represa, el conjunt extremeny ha volgut jugar amb més practicitat, per



contrarestar la qualitat catalana. El mig de camp ha desaparegut i la pilotada s’ha

convertit en un recurs habitual per arribar a ambdues àrees, on Ortega s’ha mostrat

solvent i segur, i el capità Àlex Cano ha tingut feina extra.

 

En la recta final, Jan González l’ha tingut per Catalunya i ja a l’afegit Javi Bernal ha

pogut endur-se el partit pels extremenys. Per sort, el seu xut ha sortit desviat, tot i

estar sol davant d’Ortega. La tanda de penals de desempat ha caigut del costat

extremeny. Tot i això, l’única via que porta a Europa és aconseguir una victòria

contundent demà al Municipal de Puebla de la Calzada (12.00 hores) davant Aragó, i

esperar el resultat de l’Aragó enfront Extremadura de diumenge.



El partit ha estat presidit pel president de la Federació Extremenya de Futbol, Pedro

Rocha. Per part de la Federació Catalana de Futbol, han estat presents en l’encontre

de la Selecció Catalana Amateur el vicepresident primer, Josep Llaó; el vicepresident

Juanjo Isern; i el directiu Rossend Abella. Així mateix, també hi han assistit el

director de l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; i el director del Comitè Tècnic

d’Entrenadors, Fèlix Gimeno, entre d’altres membres de l’estructura federativa.
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http://fcf.cat/media/album/catuefa-extremadura-primera-fase-copa-regions-uefa/1
https://www.youtube.com/watch?v=5oetHtiO4A8

