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Les blaugrana no poden reeditar l'èxit de la temporada passada, davant un Olympique

de Lió que torna a guanyar les catalanes en una final continental (1-3).
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Primer va ser a Budapest, avui ha estat Torí. El FC Barcelona no ha trobat la fórmula per

superar a un Oliympique de Lió que ha guanyat a un conjunt blaugrana que ha posat

més cor que eficàcia (1-3). En la final de la UEFA Women's Champions League, les culers

no han pogut reeditar l'èxit de la temporada passada, i s'han proclamat subcampiones

d'Europa contra un rival francès que suma el seu vuitè títol de la màxima competició

continental femenina.



Un Olympique de Lió “magnifique” durant la primera part ha estat capaç de treure-li al

bloc dirigit per Jonathan Giráldez la personalitat que caracteritza a les blaugranes. El gol

d’Henry imparable al minut 6 d’un xut de més de 25 metres ha trencat aquesta primera

part. Malgrat que les barcelonistes han arribat a l’àrea de les franceses, el joc pràctic i

resolutiu de l’Olympique ha portat a Hegerberg a anotar el segon, al minut 22.  Masses

pilotes perdudes del Barça, i al 33 Macario ha fet el tercer. La grada plena amb més de

12.000 aficionats culersa Itàlia ha tornat a retrobar la confiança després que la Pilota

d'Or catalana Alèxia Putellas hagi aconseguit al 41 el gol de l’esperança (1-3).



Les blanques han sabut jugar amb el marcador favorable i les constants pèrdues de

temps. Al 57 el travesser de Patri, des del mig del camp, ha impedit un gir en la final. El

Barça ha proposat, però l’Olympique ha gestionat. Un 1 a 3 aconseguit a la primera part

que ha pesat massa a un Barça que, tres anys després, ha tornat a ser derrotat per

l’equip francès.



A Torí, en representació de la Federació Catalana de Futbol han estat el president de la

Comissió  Gestora,  Joaquin  del  Pino,  i  el  seleccionador  català  absolut  femení,  Xavi

Llorens.  Tots  dos  han acompanyat  en  la  final  el  president  del  FC Barcelona,  Joan

Laporta;  el  president  de  la  RFEF,  Luis  Rubiales;  el  president  de  la  Generalitat  de

Catalunya, Pere Aragonès; i la secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna

Caula, entre d’altres personalitats.



A per la Copa

Després de proclamar-se campiones de Primera Iberdrola, amb una actuació perfecta

amb 30 victòries en les 30 jornades de lliga, i de conquerir la Supercopa d'Espanya en

aquesta temporada 2021-2022, el  FC Barcelona afrontarà en els pròxims dies l'últim

repte de la campanya, amb la Copa de la Reina encara en joc. Les blaugrana rebran a

l'Estadi Johan Cruyff el  Real Madrid CF, en la semifinal de la competició,  el  pròxim

dimecres 25 de maig (21.00 hores), contra qui buscaran el bitllet per passar a la final.

 


