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La Selecció Catalana absoluta masculina de futbol sala ha guanyat per 1 a 0 davant la

Selecció Nacional de Bahrain en un partit amistós internacional, disputat al Pavelló

Maria Teresa Roca de Mataró, en què ha valgut el gol de Carles Lavado per emportar-

se la victòria.



CATALUNYA

BAHRAIN

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 430 persones

CATALUNYA 1 - 0 BAHRAIN

Joan Miñano, Ivan Martín, Abraham Garcia, Carles Lavado, Pol Novo, Alejandro Cerón, Daniel

Portillo, Jordi Mayor, Sergi Amores, Ferran Ruiz, Sergio Martínez i Antonio Domènech.

Amin, Ebrahim, Saleh, Falah, Sayed Hashem, Alalwani, Ahmed, Moshi, Hantoosh, Jassam,

Salman, Sayed i Sayed.

1-0 Carles Lavado (2').  

Francesc Garcia-Donas i Miguel Moreno (àrbitres principals) i Ivan Sanz (jutge de taula)





Festa del futbol sala català al Pavelló Municipal Teresa Maria Roca de Mataró . La

Selecció Catalana absoluta masculina de futbol sala ha tornat a competir un partit

amistós internacional, i ho ha fet davant la Selecció Nacional de Bahrain, un conjunt

que està de gira per terres catalanes preparant-se per a la Copa d’Àsia de futbol

sala. Ha estat un partit on els centenars d’aficionats desplaçats al Pavelló han pogut

gaudir d’una catalana amb molta qualitat, amb jugadors molts joves que militen entre

2a i 2a B Nacional de futbol sala i que han demostrat que l’estat de salut del futbol sala

català és de luxe.  



Gol només començar i qualitat durant la primera part. La Catalunya i la Selecció

Nacional de Bahrain han tingut un inici amb imprecisions i els ha costat de trobar el

ritme de partit. Tot i això, al minut 2, Catalunya ha obert la llauna del marcador gràcies

a un xut potent de Carles Lavado que ha tocat a un defensor de Bahrain per marcar

l’1 a 0. Ha estat a partir de la segona rotació de la catalana que el joc ha estat més

vistós, més alegre i, primer ‘Xexu’ i després Ivan Martín, han tingut dues clares

ocasions de gol. La Selecció de Bahrain ho ha provat al contraatac, amb molta

verticalitat i amb la força del seu porter Amin, atrevit amb la conducció i el xut de mitja

pista.



A la represa, Catalunya ha fet gala de la seva qualitat, amb diferents opcions d’atac

dels homes de Santi Gea. Han mostrat diferents versions, ja jugant amb un pivot més

estàtic com Ivan Martín, o aposant més per les dualitats per buscar els diferents

espais. Aquestes propostes ha descol·locat a Bahrain, que s’ha dedicat a defensar els

atacs dels quadribarrats. Daniel Portillo ha tingut el segon després d’una gran

passada de ‘Toti’ i Ferran Ruiz  ha errat un xut al segon pal. Entre el porter i el

desencert en els metres finals, ha evitat més gols en la festa del futbol sala català fins

que en els últims minuts, l’emoció i la intensitat ha fet embogir als centenars

d’aficionats. Bahrain ho ha intentat amb el porter-jugador, però la defensa de la

catalana ha sabut sobreviure i el marcador ja no s’ha mogut més.



Al descans, s’han intercanviat uns obsequis entre la Lliga Catalana de Futbol Sala

de l’FCF, l’Ajuntament de Mataró, la Secretaria de l'Esport i l’Associació de Futbol

de Bahrain.

En aquest partit amistós internacional entre Catalunya i Bahrain, hi ha assistit el

Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, José



Miguel Calle; el responsable d’acció territorial de l’esport de la Secretaria General de

l’Esport, Santi Siquier; la regidora d’esports de l’Ajuntament de Mataró, María

Beatriz Delgado; representants de l’Associació de Futbol de Bahrain; el cap de

CTAFS, Marcelino Blázquez, acompanyat dels directius de LCFS i de l’FCF, Javi

Lerma i Pep Graus, així com altres delegats federatius.

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


GALERIA D’IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-bahrain-partit-amistos-internacional-de-la-seleccio-catalana-absoluta-fs/1
https://www.youtube.com/watch?v=mRFDyH1qFb8

