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Un hat-trick de Ferrao ha donat al Barça el bitllet a la gran final de la UEFA Futsal

Champions League, que disputaran el dilluns 3 de maig contra l’Sporting de Lisboa,

quedant-li a l’equip blaugrana el darrer pas per sumar la quarta Champions de la seva

història.
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A la quarta, objectiu aconseguit. Després d’eliminar al Dobovec el passat dimecres als

quarts de final, el Barça s’ha vist les cares a les semifinals de la UEFA Futsal Champions

League contra el Kairat Almaty, un rival sempre complicat. Recordant els precedents

europeus amb aquest equip,  l’equip culé s’hi  havia enfrontat tres vegades i  havien

suposat tres derrotes.

Doncs bé, per quarta vegada en una fase final, el Barça ha volgut treure’s l’espineta, i així

ho ha aconseguit. Ha guanyat al Kairat per 3 gols a 2, després d’un partit molt treballat.



El Kairat afrontava el partit amb una baixa sensible a la porteria després de l’expulsió del

porter Higuita a l’eliminatòria de quarts de final, fet que ha condicionat el joc ofensiu

del seu equip. De fet, en els primers minuts del partit, quan el Barça ha sortit molt

intens  a  pista,  dominant  la  possessió,  el  Kairat  no  ha  tardat  en  oferir  la  primera

intervenció amb el porter-jugador, un joc molt característic d'ells.

La insistència del Barça ha tingut els seus fruits quan en el minut 16, Ferrao ha fet mitja

volta i amb el peu esquerra ha enviat la pilota al fons de la xarxa, amb un potent xut,

avançant al Barça. Amb aquest gol, el millor jugador del món la temporada passada,

s’ha convertit en el màxim golejador del Barça a la Champions.



A la represa, el Barça ha sortit amb la mateixa mentalitat centrada en l’objectiu d’arribar

a la final i, sense gaire temps per deixar pensar al rival, Ferrao, de nou, però aquesta

vegada amb la cama dreta, ha marcat el segon gol pels culés, després d’una excel·lent

definició, que ha donat més avantatge a l’equip català.

A partir de llavors, el Kairat ha començat a crear molt de perill  i,  després de molta

insistència,  han trobat la  recompensa amb el  gol  de Diego Favero,  que ha retallat

diferències.

Exigència màxima en el partit on el Barça ha aguantat defensivament i ha anat picant

pedra fins que en el minut 33, una jugada col·lectiva amb una passada d’Aicardo a

Ferrao, ha fet que el brasiler aconseguís el hat-trick i posés el 3 a 1 en el marcador.

Però, poc després, una jugada infortuita ha suposat el segon gol pel Kairat, que ha fet

pujar la tensió al Kresim Cosic Hall. Però, sense relaxar-se i amb total concentració, els

blaugranes han aguantat fins a escoltar  el  xiulet  final  i  aconseguir  una merescuda

victòria que els ha donat el bitllet a la gran final de la Champions.



El Barça s’enfrontarà a l’Sporting de Lisboa, classificat a la primera semifinal després de

superar a l'Inter Movistar FS per 5 gols a 2, a la gran final de la Champions, que es

disputarà el dilluns 3 maig, a les 20.00 hores.

 


