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La final de la Lliga E-Futbol Domino’s Pizza 2021 de l’FCF es jugarà el dissabte 15 de

maig, a les 20.00 hores, a traves de l’FCF TV. També es disputarà el partit entre el tercer i

quart lloc.

Jordi Martínez i Biel Amatllé son els flamants finalistes de la Lliga E-Futbol Domino’s

Pizza 2021, la competició oficial online que ha creat aquesta temporada la Federació

Catalana de Futbol. El proper dissabte 15 de maig es disputarà la gran final, i també

tindrà lloc el duel entre el tercer i quart lloc, partit que jugaran Xavier Sabaté i Enric

Barnadas.

Un dels fets més destacats, i de la mateixa manera que en les semifinals, és que els

partits es jugaran de forma presencial al Barcelona Internacional Gaming Center, un

espai  completament  preparat  i  equipat  per  acollir  i  celebrar  aquest  tipus

d’esdeveniments d’eGames. Tots els partits de la Fase Final es poden seguir a l’FCF TV, a

partir de les 20.00 hores.

El  periodista Carles Fité serà el  comentarista dels duels i  l’acompanyarà en l’anàlisi

tècnic el gamer del Girona FC, Dani Vigara, un dels 32 gamers d’arreu d’Europa que s’ha

classificat per disputar la eChampions League, arribant fins als vuitens de final, i un dels

millors 40 per jugar els play-off del Mundial, el qual es disputarà al mes de juliol al Japó.



El copresentador serà el periodista Bernat Bafaluy.

Els finalistes

Jordi Martínez té 19 anys i és jugador del Viladecavalls CF, de la Tercera Catalana. A la

semifinal  va  derrotar  Xavier  Sabaté per  un ajustat  1-0.  A  més a  més,  tots  dos van

competir amb l’equip de França.

Biel Amatllé té només 15 anys i és jugador Cadet de la Segona Divisió del Sant Cugat FC.

Amb el Liverpool va guanyar la segona semifinal davant Enric Barnadas, qui també va

competir amb França, per un contundent 5 a 0.

Martínez s'ha mostrat content per passar a la final "ja que és un gran pas per guanyar i

crec que no ho he tingut gens fàcil. Tinc moltes ganes de jugar la final i, sobretot, espero

guanyar-la". Amatllé espera "poder endur-me el premi, o si més no competir i estar

feliç".





El tercer i quart lloc del campionat

 Abans  de  la  final  es  jugarà  el  partit  que  decidirà  el  tercer  i  quart  classificat.

S’enfrontaran Xavier Sabaté, de 18 anys i delegat de l’Infantil de Segona Divisió de la UD

San Mauro; i Enric Barnadas, jugador de 28 anys de la UE Castellfollit.

Sabaté espera "guanyar aquest partit després de la derrota a la semifinal. Aniré a per

totes,  a jugar com jo sé.  He de confiar que puc guanyar i,  com a mínim, fer podi".

Barnadas pretén ser "el primer en marcar per no posar-me per sota del marcador de

bones a primeres, i anar a pel tercer lloc".

Els premis als quals opten son:

-  El  guanyador:  es  proclamarà  campió  de  Catalunya  i  s’endurà  la  PlayStation  5,

el FIFA’21 i un seient ‘Gamer’.

- El segon: el FIFA'21, un seient 'Gamer' i un comandament.

-  El tercer: el FIFA'21 i un comandament.



- El quart classificat: el FIFA’21.

Recordem que els partits també es podran veure a l’APP de l’FCF TV en els televisors

intel·ligents Samsung i LG. 

Tota la informació de la Lliga E-Futbol es pot consultar fent clic AQUÍ.



GALERIA D'IMATGES SEMIFINALS

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmNAxUqF5q0

