
Amarga victòria per a una Catalunya lluitadora i orgullosa
F. PLATJA | 31/07/2021

La Selecció Catalana Juvenil masculina de futbol platja guanya Andalusia per 4 a 3, però

per un gol no es classifica per a les semifinals del Campionat d’Espanya que es disputa a

Cadis.



CATALUNYA



4 - 3



ANDALUSIA





CATALUNYA

Enric Brunat, Alejandro Mayral, Marc López, Soleiman Batis, Riduan El Bassri. També han jugat:
Daniel Pastor, Aleix Curiel, Alex López, Sulaiman Agbalou, Cristian Rodríguez i Marc Borrás.

ANDALUSIA

Arturo Enrique Ramírez, Marcos Rodríguez, Ezequiel Cortés, Pablo Gómez, Yerai Davila. També han
jugat: Alejandro Matthew Friery, Alejandro Díaz, Marcos Herrera, Brian Hernández, José Luis Pérez,
Juan Salvador i Juan Manuel Pino.

GOLS

Cristian Rodríguez (1-0, 4’); Soleiman Batis
(2-3, 26’; 3-3, 26’); Riduan El Bassri (4-3, 34’).

Juan Salvador (1-1, 18’); Yeray Davila (1-2, 19’);
Brian Hernández (1-3, 21’).

TARGETES GROGUES

Marc López (15’), Marc Borràs (20’), Sulaiman
Agbalou (25’).

 
 

 



La final de la temporada passada s’ha reeditat a primera hora d’aquest dissabte 31 de

juliol a la Playa de la Victoria de Cadis. El duel entre Catalunya i Andalusia, corresponent

al Campionat d’Espanya Juvenil de futbol platja, ha estat emocionant fins al final, amb

una classificació per a les semifinals en joc. La Selecció Catalana ha mostrat una cara

totalment diferent a la d’ahir davant Cantàbria. I és que els jugadors han sortit molt

endollats, concentrats i amb ganes de guanyar. Aquesta força s’ha traduït a la sorra amb

el gol de Cristian Rodríguez en una bona jugada per banda i que ha rematat a porteria

buida. Els pals han jugat una mala passada a Catalunya, ja que els xuts de Riduan El

Bassri, del mateix Cristian i de Soleiman Batis podrien haver canviat el signe del partit.



El primer i  tercer temps han estat molt bons, però han quedat enfosquits per una

desconnexió momentània al segon període que ha costat els tres gols dels andalusos.

Juan Salvador s’ha regatejat dos defensors per establir l’empat. Yeray Davila ha marcat

un golàs per l’escaire, pràcticament sense angle, i  ha deixat tocats anímicament als

catalans, mentre que Brian Hernández ha rematat tot sol a la sortida d’un córner per fer

l’1-3. Conscients que es jugaven un passi per a la semifinal, l’últim descans ha anat bé a

Catalunya per agafar aire i tornar a ficar-se al partit.



D’aquesta manera, la remuntada s’ha consolidat de mans de Soleiman Batis, que ha

retallat distàncies a l’inici del tercer temps i s’ha carregat l’equip a les espatlles marcant

el 3-3 en recuperar al mig del camp i encarar tot sol el porter andalús. Inclús ha generat

una xilena al tram final que no ha entrat perquè Arturo Enrique Ramírez l’ha tocat amb

la punta dels dits per enviar-la al travesser. A dos minuts per al final, Riduan El Bassri ha

aconseguit la victòria, i a més, ha tingut la classificació als seus peus en l’ultima jugada

de l’enfrontament.



La Selecció Catalana Juvenil ha superat Andalusia, a diferència del 2019, quan va perdre

la final  davant d’aquest  combinat,  però la  victòria  d’avui  no ha servit  per  passar  a

semifinals pel gol average. Amb el triple empat entre Cantàbria, Andalusia i Catalunya,

un únic gol ha deixat fora als catalans. Així doncs, la Juvenil disputarà el duel per al

cinquè i sisè lloc aquesta tarda a les 16.00 hores davant la Comunitat Valenciana i es

podrà veure en directe a la  televisió de la  Real  Federación Andaluza de Fútbol.  El

president  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol,  Joan  Soteras,  acompanyat  del

vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó, han presenciat el partit en directe.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=a04ey8081NA

