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El gamer de Terrassa guanya la final davant Biel Amatllé per 3 gols a 0 i es proclama

campió de Catalunya en la primera edició d’aquesta competició online de l’FCF.

El Barcelona Internacional Gaming Center ha acollit la gran final de la primera edició de

la Lliga E-Futbol Domino’s Pizza 2021, la competició oficial online que ha creat aquesta

temporada la Federació Catalana de Futbol, així com el duel per al tercer i quart lloc. El

periodista Carles Fité ha estat el comentarista dels duels i l’ha acompanyat 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 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 ha estat el periodista Bernat Bafaluy.



En un espai completament equipat i preparat per acollir aquest tipus d’esdeveniments

d’eGames, el jugador del Viladecavalls CF, de la Tercera Catalana, de 19 anys i natural de

Terrassa, Jordi Martínez, més conegut com a Giorgio917, ha guanyat amb l’equip de

França al jove gamer de 15 anys de Matadepera i jugador Cadet de la Segona Divisió del

Sant Cugat FC, Biel Amatllé, amb nom d’ususari RCDE_FANS, i que ha jugat amb el

Liverpool. Tot i que el resultat final ha estat de 3 gols a 0, la final ha estat igualada i

equilibrada fins als últims minuts. D’aquesta manera, Martínez s’ha proclamat campió

de Catalunya.







En el partit de consolació, Xavier Sabaté, amb el sobrenom Saba_TuJevoMDLR, de 18

anys, natural de Vilanova d’Espoia i delegat de l’Infantil de Segona Divisió de la UD San

Mauro, s’ha classificat en tercera posició amb França en superar per un ajustat 0-1 el seu

oponent, el jugador de la UE Castellfollit,  de 28 anys i d’Argelaguer, Enric Barnadas,

conegut com a berniier, que ha jugat amb el Liverpool.







El president de l’FCF, Joan Soteras, ha estat l’encarregat d’entregar els premis als quatre

gamers  que  han  arribat  a  la  Fase  Final.  Recordem  que  tots  els  partits  es  poden

recuperar a l’FCF TV i  a l’APP federativa dels televisors intel·ligents de les marques

Samsung i LG.



Es premis que han guanyat son:

Jordi  Martínez  (1r):  campió  de  Catalunya  i  s’ha  endut  la  PlayStation  5,

el FIFA’21 i un seient ‘Gamer’.

Biel Amatllé (2n): el FIFA'21, un seient 'Gamer' i un comandament.

Xavier Sabaté (3r): el FIFA'21 i un comandament.

Enric Barnadas (4t): el FIFA’21.

Tota la informació de la Lliga E-Futbol es pot consultar fent clic AQUÍ.
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https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/548802098

