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La Televisió de l’FCF ha viscut al Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet el 33è

capítol de la temporada amb el play-off d’ascens a 2a Divisió B nacional de futbol sala,

amb victòria del Pou Escorial per 4 a 5 davant Les Corts Esportiu Futsal.



LES  CORTS  ESP.

FUTSAL



4 - 5



POU ESCORIAL





LES CORTS ESP. FUTSAL

Adrià, Esteve, David, 'Pechi', David M. Pablo, Pau, Guillem, Arnau, Ernest, Carles, Marc Solé, Marc i
Adri

POU ESCORIAL

Aaron, 'Raulito', Abel, 'Tofi', Mata, 'Cintu', 'Josete', Jordi, Iker, Pol, Carlos i Dani

GOLS

1-0 Marc Rodríguez (2'); 2-0 Adri Térmens (4);
3-4 Esteve Naudó (28'); Xavi Mata (pp) (30');

2-1 'Cintu' Aranda (9'); 2-2 Dani Salgado (17');
2-3 José Aguilera (19'); 2-4 Dani Salgado (25');
4-5 Raul Martín (35')

TARGETES GROGUES

Arnau Rodríguez

 
 

Raul Martín i José Aguilera

TARGETES VERMELLES

 
 

'Cintu' Aranda

CONJUNT ARBITRAL

Àrbitres principals: Enrique Blázquez i Javi Cano
3r àrbitre: Guillem Alonso
Àrbitra assistent: Sònia Aguilar







Triomf  i  ascens  del  Pou  Escorial.  La  Lliga  Catalana  de  Futbol  Sala  en  directe  ha

protagonitzat el 33è capítol de la temporada des del Pavelló Nou de Santa Coloma de

Gramenet per viure en directe el play-off d’ascens a 2a Divisió B nacional de futbol sala.

La Televisió de l’FCF s’ha desplaçat fins a Santa Coloma de Gramenet per emetre per

streaming l’enfrontament entre Les Corts Esportiu Futsal i el Pou Escorial, duel que ha

finalitzat amb victòria per 4 a 5 del Pou Escorial en un encontre molt disputat i en què

un doblet de Dani Salgado, en el dia de la seva retirada, i un gol de Raul Martín, al minut

34, han decantat la balança.

Per aquesta retransmissió de l’LCFS en directe, l’encarregat de posar l’anàlisi tècnica ha

e s t a t  e l  s e l e c c i o n a d o r  c a t a l à  a b s o l u t  d e  f u t b o l  s a l a ,  S a n t i  G e a .





Les  Corts  Esp.  Futsal  comença  guanyant  però  el  Pou  Escorial  remunta  abans  del

descans.  El  Pavelló  Nou  de  Santa  Coloma  de  Gramenet  ha  gaudit  d’un  autèntic

espectacle de futbol sala en aquesta final del play-off entre els dos millors equips de la

categoria, en una primera part amb molta tensió, nervis, gols i remuntada. I és que els

mamuts han perdonat la primera clara ocasió de gol, però a la segona, Marc Rodríguez

ha perforat la xarxa visitant per marcar l’1 a 0. Sense temps de reacció, i amb l’emoció

del primer, Adri Termens ha col·locat el 2 a 0 al lluminós quan només s'havien disputat 5

minuts de partit. I en aquest moment, temps mort de ‘Francis’ i reacció del Pou Escorial.

‘Cintu’  Aranda ha escurçat diferències amb un rebot dins l`àrea i  Dani Salgado ha

engaltat un fort xut per empatar. Encara abans del descans, ‘Josete’ ha remuntat el

matx, resultat amb el qual s’ha arribat al descans.

Al descans del partit, en declaracions a la Televisió de l’FCF, el president de Les Corts

Esportiu Futsal, Miquel Escalona, i el president del Pou Escorial, Teodoro Robles, han

valorat la temporada dels seus equips i han expressat la il·lusió de disputar aquesta final.





Les Corts Esportiu Futsal reacciona però un gol de Raul Martín decideix la balança. La

segona part ha començat amb un Pou Escorial perdonant el quart i amb uns mamuts

sense estar còmodes amb la pilota. I amb aquest escenari, el quart. Dani Salgado ha

definit de forma magistral per batre a Marc Solé. I quan pitjor ho tenia el conjunt de

Valter Pereira, un gol d’Esteve Naudó i un altre en pròpia porteria, han igualat les forces

a deu minuts pel final del partit. Aquí, i sense el seu capità per expulsió, el Pou Escorial

ha sabut gestionat bé les emocions i Raul Martin ha marcat el 4 a 5, resultat amb el qual

s’ha arribat al final del partit tot i els atacs amb porter-jugador, sense èxit, de Les Corts

Esportiu Futsal.

Al final del partit, en declaracions a l’FCF TV, el jugador destacat del partit, Dani Salgado,

s’ha mostrat emocionat per l’ascens i per retirar-se en un escenari com el Pavelló Nou

de Santa Coloma de Gramenet.





En el  partit  disputat  al  Pavelló  Nou de Santa Coloma de Gramenet han assistit  el

Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala i  Administrador General  de l’FCF,  José

Miguel Calle; els directius de l’FCF i de l’LCFS, Juan Carlos Hueto i Javi Lerma; el directiu

de l’FCF, Rossend Abella;  així com representants de l’Ajuntament de Santa Coloma de

Gramenet i de Sabadell.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tsaqd-tLB5w

