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Els blaugrana han guanyat 3 a 4 el derbi català davant l’Industrias Santa Coloma al

Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet i amb presència federativa a l’enfrontament

català.

FC Barcelona

El derbi català sota mirada federativa. L’Industrias Santa Coloma i el Barça han disputat

aquesta tarda el primer derbi català de la temporada 2021-2022 al Pavelló Nou de Santa

Coloma de Gramenet i que ha finalitzat amb victòria blaugrana per 3 a 4 en un derbi

vibrant fins als darrers instants. En el partit, han estat presents l’administrador general

de l’FCF i director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle; el directiu de

l’FCF i de l’LCFS, Javi Lerma; el cap de Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, Marcelino

Blázquez;  i  e l  seleccionador  absolut  català  de  futbol  sala ,  Santi  Gea.



Inici espectacular dels blaugrana. El Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet s’ha

vestit de gala per rebre el primer derbi català de la temporada i els colomencs han

disposat de les primeres ocasions del partit. Tot i això, i en només quatre minuts, els

blaugrana s’han col·locat amb un 0 a 3 a favor gràcies a les dianes de Dyego i al doblet

de Ferrao. Els de Javi Rodríguez han intentat capgirar la dinàmica al tram final de la

pr imera  part  amb  porter - jugador ,  però  e l  resu l tat  no  s ’ha  mogut .



Sí que ho ha fet a l’inici de la segona part quan el màxim golejador de Primera RFEF

Futsal, Drahovsky, ha escurçat diferències finalitzant un bon contraatac. L’Industrias ho

ha seguit provant i ha trobat recompensa a dos minuts pel final quan Corso ha marcat

el 2 a 3. Un resultat que ha durat ben poc, ja que Adolfo, instants després, ha marcat el 2

a 4. L’Industrias Santa Coloma no s’ha rendit i Verdejo, des dels 10 metres, ha tornat a

escurçar diferències però ja no ha quedat temps per res més.



Amb  aquest  triomf,  els  blaugrana  sumen  9  punts  mentre  que  els  colomencs  es

mantenen amb 3 punts.

 

 


