
El CF Balaguer s’alça amb el Torneig de Segona Catalana
F. AMATEUR | 20/06/2021

Alfred Peguero dona el títol als de La Noguera, amb dues aturades en la tanda de

penals de la final, després d’una final vibrant i oberta davant la UE Castellar (2-2, p. 3-4).



CASTELLAR,  UNIÓ

ESPORTIVA



3 2 - 2 4



BALAGUER, C.F.





CASTELLAR, UNIÓ ESPORTIVA

Xavi Viso, Carles Peñalver, Marc Sánchez (Alex Moreno, 74'), Iker Roldán, Sergio Rodríguez, Carlos
Ortiz, Alex Alfonso, Jan Marc Roldán (Oscar Arias, 74'), Marc Estrada, Víctor León, Rafael Moreno
(Marc Repiso, 62').

BALAGUER, C.F.

Alfred Peguero, Aleix Llussà, Pol Grabalosa, Víctor Darias (Arnau Penella, 46'), Sergi Surroca (Mikel
del Águila, 62'), Ricard Cervelló, Manel Contreras, Manel Cabrera, Pau Solanes, Marc Sánchez (Jordi
López, 82'), Isac Solanes.

GOLS

Víctor León (1-0, 17'); Sergio Rodríguez (2-1,
52'). Penals: Sergio Rodríguez (1-0), Víctor
León (2-1), Carlos Ortiz (2-2), Àlex Moreno

(3-3), Óscar Arias (3-4). 

Marc Sánchez (1-1, 46'; 2-2, 68'). Penals:
Ricard Cervelló (1-1), Mikel del Águila (2-2),
Pau Solanes (2-3), Manel Contreras (3-4).

TARGETES GROGUES

Sergio Rodríguez (48'), Alex Alfonso (72'),
Carles Peñalver (89').

 
 

Pau Solanes (19'), Marc Sánchez (52'), Arnau
Penella (87’).

CONJUNT ARBITRAL

Ahmed Rida El Bakkali Bakkali Yakhlef (àrbitre principal); Mireia Gironès Maricalva i Mohamed
Reda Douief (àrbitres assistents); Alex Blanch Orduña (4t àrbitre).

Espectadors: més de 400 persones.

 







El  CF  Balaguer  s’ha  proclamat  aquest  diumenge  campió  del  Torneig  de  Segona

Catalana, en superar a la tanda de penals d’una final vibrant i oberta la UE Castellar (2-2,

p. 3-4). El porter Alfred Peguero ha donat el títol als de La Noguera, amb dues aturades

en els llançaments des dels onze metres que han coronat un conjunt balaguerí pràctic i

resolutiu al llarg de tota la competició. Amb un gran i esportiu ambient de les dues

aficions a la graderia de l’Estadi Municipal de Vic, els futbolistes entrenats per David

Biosca han cantat victòria davant un equip castellarenc que ha completat com a invicte

el torneig, amb cap duel perdut i mostrant una brillant imatge de principi a fi.



La UE Castellar,  productiva en atac, ha dut el pes del joc durant la primera meitat,

davant un bloc balaguerí que ha buscat les seves referències ofensives amb pilotes

verticals. Marc Estrada avisava amb un xut que s’ha perdut per poc, encara que ha estat

Víctor León l’encarregat d’avançar els  homes dirigits per Juan Antonio Roldán, amb la

canya preparada per aprofitar a la cuina un refús del porter, després d’una acció iniciada

per banda. Els punys d’Alfred Peguero han rebutjat una nova rematada picada de Marc

Estrada, la referència d’un conjunt blanc-i-vermell amb molta presència a l’àrea.



No obstant això, ràpidament els noguerencs han entrat de ple al partit a la represa, amb

una sortida fulgurant que els ha donat l’empat, quan Marc Sánchez s’ha elevat més que

ningú a la petita per enviar de cap al fons de la xarxa una centrada. La combativitat ha

estat la tònica d’un segon temps en què de nou els del Vallès Occidental s’han situat

per davant en el marcador, recorrent a l’estratègia, gràcies a un golàs de cap de Sergio

Rodríguez, amb un salt impecable al pal llarg en un servei de córner.



Un segur Alfred Peguero ha tret la punta del peu per salvar un mà a mà davant Rafael

Moreno, mentre que a l’altre cantó, un inspirat Marc Sánchez ha signat el seu doblet

particular amb una mitja volta a la frontal culminada amb un tir ajustat a l’arrel del pal,

igualant el xoc per un quadre lleidatà summament efectiu. Mikel del Águila ha tingut la

darrera per als balaguerins per evitar el desempat des del punt fatídic, però la fusta ha

repel·lit el seu tir després de baixar una falta penjada a l’olla.



En els llançaments des dels onze metres, el 'gat' de Gerb Alfred Peguero ha demostrat

la seva especialitat en detenir penes màximes per desviar els tirs des del punt de penal

de Carlos Ortiz  i  Oscar Arias,  certificant d'aquesta manera el  trofeu del  Torneig de

Segona Catalana per un CF Balaguer que l’ha festejat amb eufòria, i que gaudirà de

gratuïtat en els arbitratges de la pròxima temporada 2021-2022.



Al partit hi ha assistit el directiu de la Federació Catalana de Futbol i delegat a Osona,

Pere Alsina, i els directius de l’FCF Juan Núñez, Jaume Plaza i Rossend Abella. Tots ells

han acompanyat el president de la UE Castellar, Miquel Vilanova, i  del CF Balaguer,

Jaume Estrada. Tanmateix, també han estat presents el regidor d’esports de Vic, Titi

Roca, i el president de la UE Vic, Ignasi Puig.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNF4QspsGuA

