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La Selecció Catalana Infantil masculina de futbol sala ha guanyat 2 a 1 davant el Sala 5

Martorell,  de  la  Divisió  d'Honor  Cadet  de  futbol  sala,  en  un  matx  en  què  els

quadribarrats han remuntat el gol inicial de Pol López.



CATALUNYA



2 - 1



5  M A R T O R E L L

CLUB  SALA





CATALUNYA

Daniel Rodrigo, Pol Falomí, Pol Martí, Angel David Hernández, Josep Domènech, Erik Dorado, Sirius
Coll, Pol Serraviñals, Cristian Cañal, Alex Macarrilla i Jan Carreño

5 MARTORELL CLUB SALA

Guillem Beumala, Kevin Pérez, Pau Torres, Marc Tablero, Jose Martínez, Adam, Jan Hernando, Eloy
Almagro, Biel Planas, Pol López, Jofre Mullor i Marc Pongiluppi

GOLS

1-1 Erik Dorado (19'); 2-1 Jan Carreño (28')

0-1 Pol López (17')





Bones sensacions en el primer partit. La Selecció Catalana Infantil masculina de futbol

sala ha disputat el primer partit amistós de la temporada contra el Sala 5 Martorell, de la

Divisió d'Honor Cadet de futbol sala, i ha finalitzat amb victòria dels quadribarrats per

un ajustat 2 a 1 gràcies a les dianes d'Eric i de Jan Carreño, que han remuntat el gol

inicial de Pol López. Amb aquest triomf, els jugadors dirigits per Gerard Pusó han posat

punt final a la tarda de partits amistosos celebrats al Pavelló Municipal Can Cases de

Martorell, amb la victòria de la Selecció Catalana Benjamí i les derrotes de les Seleccions

C a t a l a n e s  A l e v í  m a s c u l i n a  i  I n f a n t i l  f e m e n i n a .





El partit ha començat amb bones accions combinatives de la Selecció Catalana Infantil

masculina de futbol sala, però sense acabar de trobar porteria ni generar ocasions. I és

que l'encontre ha entrat en una dinàmica travada, amb bones accions sense finalitzar

per part dels dos equips. Amb aquest escenari, han estat els visitants qui han obert la

llauna  del  marcador  després  d'aprofitar  una  errada  en  la  sortida  de  pilota  dels

quadribarrats per marcar el 0 a 1 gràcies a Pol López. Tot i això, els jugadors dirigits per

Gerard  Pusó  han  aconseguit  empatar  abans  del  descans  després  d'un  contraatac

finalitzat de forma magistral per Erik Dorado amb assistència de Sirius Coll.





A la represa, Catalunya ha estat més còmode a través de la possessió i ha obtingut la

victòria gràcies a un gol de vaselina de Jan Carreño al minut 28. El Sala 5 Martorell ho ha

provat de totes les maneres l'empat,  però les aturades de Daniel  Rodrigo i  de Pol

Serraviñals ho han evitat i han mantingut l'avantatge fins al final del partit. 





Tota  la  informació  relacionada  amb  les  Seleccions  Catalanes  de  Futbol  Sala  està

disponible a l’apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic AQUÍ.
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