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El conjunt blaugrana signa el doblet després de guanyar en la final l’Athletic Club (2-0), i

es proclama campió d’Espanya de la Divisió d’Honor Juvenil.
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El FC Barcelona s’ha coronat aquest dissabte com a millor equip de la Divisió d’Honor

Juvenil, en aixecar el títol de la Copa de Campions. En la final, el conjunt blaugrana s’ha

imposat a l’Athletic Club (2-0), a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid, completant

d’aquesta manera el doblet, en una temporada on també s’ha emportat el trofeu de

lliga.



Un gol d’Álex Valle, en rebre una gran passada amb l’esperó, al minut 24 de partit,  ha

obert el camí del triomf per a l’equip dirigit per Óscar López, contra un rival amb molta

fortalesa física. Tot i així, els culers s’han mostrat superiors, i ja en temps de descompte,

una magnífica acció individual de Fermín López, partint amb una cavalcada des de la

banda, els ha permès sentenciar el xoc, per obtenir el merescut premi i proclamar-se

campions absoluts d’Espanya.

En representació de la Federació Catalana de Futbol, ha presenciat la victòria blaugrana

el directiu i delegat al Barcelonès, Rossend Abella.



Quarta Copa de Campions per al Barça juvenil

Amb  el  triomf  davant  els  bilbaïns,  el  FC  Barcelona  ha  sumat  la  quarta  Copa  de

Campions de la categoria juvenil en el seu palmarès. En el camí fins al títol, els catalans

havien deixat pel camí anteriorment el Valencia CF (2-0) i el RC Celta de Vigo, en una

semifinal emocionant (3-4).

Aquest nou èxit s’afegeix al campionat de lliga del Grup 3 de la Divisió d’Honor Juvenil,

aconseguit aquesta temporada pels culers, amb un registre de gols favorable de 103

dianes anotades, en 34 jornades.



L’últim repte de la present campanya pel Barça passa per la disputa del Campionat de

Catalunya Juvenil, on parteix des dels quarts de final amb l’objectiu de convertir-se en el

millor equip català de l’últim esglaó del futbol formatiu.





 


