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L’equip blaugrana goleja la Real Sociedad (1-10), en la final disputada a Salamanca, i

alça per primer cop el títol de la nova competició.
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El FC Barcelona s’ha proclamat aquest diumenge campió de la primera edició de la

Supercopa d’Espanya femenina, en guanyar amb claredat la Real Sociedad, a

l’estadi Helmántico de Salamanca (1-10). Signant una gran exhibició, les blaugrana han

estrenat el seu palmarès en aquesta competició, de nova creació, després d’una final

on s’han distanciat en el marcador gràcies a la seva superioritat, a través del joc de

possessió, la pressió avançada i la determinació en atac.



Un pòquer de Marta Torrejón, els doblets d’Alèxia Putellas i Asisat Oshoala, i les dianes

de Graham Jansen i Candela Andújar han donat el triomf a les culers, davant un conjunt

basc que ha vist un cop porteria a través de Manu. Les futbolistes dirigides per Lluís

Cortés s’han situat amb una diferència de sis gols per sobre abans d’arribar al descans,

completant una primera meitat de nivell, mentre que a la represa han acabat

d’arrodonir la golejada per alçar el títol, el segon de la temporada després de la Copa

Catalunya.



El president de la Federació Catalana de Futbol i vicepresident de la RFEF, Joan

Soteras, ha encapçalat la representació federativa en la final de la Supercopa

d’Espanya femenina entre el FC Barcelona i la Real Sociedad, al costat del directiu de

l’FCF i representant a la comissió de futbol femení de la RFEF, Albert Montull. Tots

dos han acompanyat el president de la RFEF, Luis Rubiales, a més de la secretària de

junta del FC Barcelona i directiva responsable del futbol femení, Maria Teixidor, entre

d’altres personalitats del món institucional i de l’esport.

 


