
El Barça femení jugarà la seva segona final de Champions
FUTBOL FEMENÍ | 02/05/2021

Les blaugrana tomben el PSG en la tornada de les semifinals (2-1) i lluitaran per aixecar

el màxim títol continental el pròxim 16 de maig a Göteborg, contra el Chelsea FC o el

Bayern Munic.
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El  FC Barcelona Femení  segueix engrandint  la  seva història  després d’accedir  a  la  seva
segona final  de la UEFA Women’s Champions League.  Les  blaugrana han tombat  aquest
diumenge el PSG (2-1), en la tornada de les semifinals de la competició, a l’Estadi Johan Cruyff, i
lluitaran per aixecar el màxim títol continental el pròxim diumenge 16 de maig a Göteborg,
contra el Chelsea FC o el Bayern Munic.
 

Un doblet de Lieke Martens abans d’arribar a la mitja hora de joc ha posat de cara el passi per
a l’equip dirigit per Lluís Cortés. La neerlandesa ha obert forat amb un potent tir creuat ajustat
al pal llarg, entrant en carrera a l’àrea, i  ha estat atenta a la petita per marcar el  segon,
aprofitant una assistència lateral de Graham.



Les blaugrana certifiquen la classificació
Tot i que les parisenques han retallat distàncies poc després mitjançant Katoto, les jugadores
barcelonistes han sabut defensar l’avantatge a la represa, quan han fet un nou pas endavant i
han estavellat dues pilotes al pal, amb rematades de Jennifer Hermoso i Marta Torrejón a la
sortida d’un parell de córners.
 

Sense  fissures  al  darrera  i  mostrant  una  gran  personalitat  guanyadora,  el  conjunt  català  ha
certificat la classificació per a la gran cita en terres sueques, on el Barça buscarà la seva primera
corona europea, després de la final viscuda en la temporada 2018-2019.



En representació de la Federació Catalana de Fubol, ha estat present en el duel el directiu
responsable  de futbol  femení  Albert  Montull,  acompanyant  el  vicepresident  de la  RFEF i
president del Comitè Nacional de Futbol Femení, Rafael del Amo, a més del seleccionador
espanyol absolut femení, Jorge Vilda, i la seleccionadora espanyola sub-17 femenina, Montse
Tomé, entre d’altres personalitats.



 


