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Catalunya Infantil de futbol sala ha empatat a 3 el primer partit amistós de la

temporada davant el CFS Manresa, de la Divisió d’Honor Cadet de futbol sala, en un

partit vibrant fins al darrer instant.



CATALUNYA

CFS MANRESA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CATALUNYA 3 - 3 CFS MANRESA

Eric Lucas, Aleix Molist, Izan Vargas, Roc Molins, Hèctor Pastor, Ivan Silva, Mario Plaza, Gerard

Garcia, Alex Troszinsky, Miquel González, Adrià Ayats i Bruno Verneda

Oriol Blasco, Eloy Collazos, Roger Vilaseca, Oriol Jo, Aleix Pérez, Ivan Mendez, Blai Samaniego,

Jorge Ortiz, Miquel Domènech i Roc Franch

1-0 Eric Lucas (3'); 2-0 Roc Molins (13');

3-3 Izan Vargas (32').

2-1 Jorge Ortiz (19'); 2-2 Oriol Jo (21'); 2-3

Jorge Ortiz (28').

Adrià Acero i Silvia Serrano



Primer test del curs molt exigent. La Selecció Catalana Infantil de futbol sala, amb

Gerard Pusó al capdavant, ha realitzat el primer partit amistós de la temporada

contra el CFS Manresa, de la Divisió d’Honor Cadet de futbol sala, i que ha finalitzat

amb empat a 3 gols en un partit vibrant fins a l'últim segon. 

Amb aquest amistós i les tres sessions d’entrenament ja realitzades, el combinat



català continua amb la preparació per als Campionats d’Espanya que disputarà del 19

al 22 de març de 2020.

Primera part molt intensa, amb un ritme molt alt i amb un esforç físic enorme per part

dels dos equips. La Selecció Catalana Infantil de futbol sala i el CFS Manresa han

realitzat un primer temps amb moltes transicions, molt verticals i amb ocasions pels

dos equips. La primera l’ha tingut Miquel González, que ha perdonat davant el porter

manresà. No ha errat Eric Lucas al minut 3, que ha obert la llauna per Catalunya.

Aquest gol ha despertat als manresans, que han dominat la possessió de l’esfèrica i han

disposat del millors ocasions. Primer Roger Vilaseca ha estavellat una pilota al pal i

poc després, Miquel Domènech ha perdonat un u contra u. Quan pitjor ho estava

passant Catalunya, Roc Molins ha marcat el 2 a 0. Els porters catalans han

mantingut la porteria a zero fins als darrers segons del primer temps quan Jorge Ortiz

ha escurçat diferències i ha deixat tot obert de cara a la segona part.



El CFS Manresa remunta i Catalunya es refà. Només començar el segon temps, els de

la capital del Bages han empatat el matx amb una diana d’Oriol Jo, que ha aprofitat un

rebot per posar les taules a l'electrònic. L’enfrontament ha entrat amb una dinàmica

d’anada i tornada, amb els dos equips amb opcions de marcar però han estat els

manresans qui han remuntat i s’han posat per davant gràcies a una falta que ha

transformat Jorge Ortiz. Catalunya s’ha sabut refer a aquest contratemps, ha seguit

lluitant i ha trobat recompensa amb la diana d’Izan Vargas . En el tram final, els dos

equips han tingut opcions de guanyar però el marcador ja no s’ha mogut més amb el

definitiu 3 a 3.



La Selecció Catalana Infantil de futbol sala tornarà a la feina el diumenge 26 de

gener de 2020 amb la quarta sessió d’entrenament de la temporada.

Tota la informació relacionada amb les Seleccions Catalanes de Futbol Sala està

disponible a l'apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic aquí. 

 

http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala

