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Catalunya perd el tercer partit del Campionat d’Espanya (4-1) enfront una Andalusia

molt potent físicament, però el duel ha estat molt igualat i no s’ha trencat fins al tram

final.



ANDALUSIA



4 - 1



CATALUNYA





ANDALUSIA

José Ernesto Camacho, José María Sánchez, Francisco Sánchez, Francisco Javier Rivero, José
Aythami Martín. També han jugat: Miguel Ángel Bazo, Diego Domínguez, Ismael García, Vicente
Bernal, Francisco Jesús Sambruno, Raúl Ortiz, José María Expósito.

CATALUNYA

Jordi Fernández, Xavier Fages, Víctor Morillas, Nicolás Díaz, Raúl Blanco. També han jugat: Pavlo
Bylo, Alexandre Flaviu, David Blasco, Gabriel Molina, José Antonio Quesada, Carlos Millán i
Alejandro Morillas.

GOLS

Ismael García (p. 1-0, 19’); Francisco Sánchez
(2-0, 20’); Ismael García (3-0, 28’); Raúl Ortiz

(4-0, 28’). 

Carlos Millán (4-1, 29’).

TARGETES GROGUES

Francisco Sánchez (24’), José Aythami
Martín (29’), José María Sánchez (32’).

 
 

Nicolás Díaz (4’), Jordi Fernández (19’), José
Antonio Quesada (28’), Xavi Fages (32’),
Víctor Morillas (36’).





La Selecció Catalana Absoluta de futbol platja ha plantat cara a una Andalusia molt

física i no ha estat fins al segon període que no han arribat els gols. A la Playa de la

Victoria de Cadis s’ha vist un duel molt igualat, amb una Absoluta preparada per endur-

se l’enfrontament davant l’amfitriona. Tanmateix, han estat els andalusos els que han

portat més perill a la porteria catalana quan José María Sánchez l’ha estavellat al pal i

Francisco Javier Rivero ha gaudit d’una doble ocasió molt clara que també ha anat al

pal.  La  Selecció  ha  fet  l’impossible  per  inaugurar  el  marcador,  sobretot  amb  xuts

llunyans, però un penal transformat per Ismael García ha estat el preludi de la derrota.



El porter català Pavlo Bylo s’ha lluït sota pals, fent un gran partit, però no ha pogut evitar

que la falta executada per Francisco Sánchez es colés a la xarxa, amb un bot inoportú.

Catalunya no ha desistit, creant bones jugades, però ha faltat l’encert final en el darrer

xut.  En  canvi,  Andalusia  no  ha  perdonat  en  les  faltes  i  Ismael  García  ha  ampliat

diferències, així com el seu company Raúl Ortiz, també a pilota aturada.



Carlos Millán ha marcat el gol de l’honor amb un xut molt ben col·locat, però ha estat en

va  per  aconseguir,  com  a  mínim,  un  empat.  L’esforç  de  Catalunya  no  ha  tingut

recompensa sota el sol abrasador de Cadis i les aturades constants en el tram final del

duel han impedit veure més gols.  Amb tres derrotes,  la Selecció Catalana Absoluta

jugarà el quart i últim partit del Campionat d’Espanya aquest vespres, a les 20.00 hores,

davant Cantàbria.



El duel 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=K463fhxScno

