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El conjunt blaugrana supera per 2 a 0 el bloc tarragoní a la final disputada a Martorell

gràcies a les dianes de Guillermo Fernández i Samakou Nomoko.
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2 - 0



G I M N A S T I C
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BARCELONA, F.C.

Pau Fernández, Nil Teixidor, Àlex Campos, Madou Murcia, Pol Bernabeu, Pedro Rodríguez,
Samakou Nomoko, Guillermo Fernández, Antonio Fernández, Adrián Guerrero i Sidney So Delgado.
També han jugat: Juan Pablo Galbarro, Adam Argemi, Raul Chirveches, Andrea Natali, Antonio
Gómez i Òscar Gistau.

GIMNASTIC TARRAGONA, C.

Mikel Amigo, Marcos Martínez, Dídac Ferrer, Bodjan Ioan Ungureanu, Zakaria Chellay, Pablo Melo,
Enric Gotarra, Albert Vicens, Unai Reverte, Jan Ferrer i Andreu Tomás. També han jugat: Eudald
Garcia, Ian Romero, Volodymyr Mashchak, Jordi Sebastià, Joan Alasa, Àlex Riera i Prieto Borges.

GOLS

Guillermo Fernández (1-0, 24’); Samakou

Nomoko (2-0, 62’). 

 

CONJUNT ARBITRAL

Alejandro Aguayo Prieto (àrbitre principal); Pablo Barrero Hernández i Iker Juanas Rincón (àrbitres
assistents); Víctor Moreno Martínez (4t àrbitre).







El FC Barcelona s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria Infantil després de

tombar per 2 a 0 el Gimnàstic Tarragona en el tret de sortida de l’11a Festa del Futbol

Català. El bloc blaugrana s’ha mostrat superior al seu adversari en un CEM Torrent de

Llops que ha presentat una imatge fantàstica amb les graderies plenes.



En un partit  retransmès en directe  per  l'FCF TV,  el  Barça ha dominat  els  primers

compassos de la final a través de la possessió de la pilota, jugant a camp contrari i

trepitjant l’àrea rival amb freqüència. Quan s’havien disputat 10 minuts, Adri Guerrero

ha disposat d’una gran oportunitat per inaugurar el marcador, però el seu xut a sortit

fregant el pal dret de la porteria defensada per Mikel Amigó. A partir d’aquest moment,

el bloc tarragoní ha reaccionat i ha incomodat els blaugranes mitjançant vertiginosos

contraatacs. En el minut 25, el Barça ha trencat el mur defensiu visitant gràcies a una

diana de Guillermo Fernández després d’una fantàstica jugada individual  d’Antonio

Fernández a l’interior de l’àrea.



A  la  segona  part,  el  Gimnàstic  Tarragona  ha  donat  un  pas  endavant  per  intentar

empatar ràpidament l’encontre, però s’ha trobat amb un sòlid rival en defensa. En un

contraatac blaugrana conduït per Guille Fernández, Adri Guerrero  ha acaronat el 2 a 0

amb un tir que ha sortit desviat per centímetres. Poc després, ha estat Madou Murcia

qui ha posat a prova els reflexos de Mikel Amigó amb un poderós tir que ha aturat amb

una  intervenció  de  mèrit.  Fruit  d’aquesta  insistència,  ha  arribat  la  segona  diana

blaugrana,  obra  de  Samakou  Nomoko,  que  ha  materialitzat  una  excel·lent  jugada

col·lectiva. Així doncs, el FC Barcelona s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria

Infantil.



Al partit hi ha assistit el vicepresident de l’FCF Luis Quiñonero; el directiu de l’FCF i

delegat al Penedès-Garraf,  Jaume Plaza; el directiu de l’FCF i delegat al Barcelonès,

Rossend Abella; els regidors de l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó i Raquel Sans; el

president  del  CF Martorell,  Rafa  García;  el  president  del  FC Vilafranca,  Jordi  Solé;  i

representants del FC Barcelona; entre d’altres.



Les entregues de medalles al conjunt arbitral, les medalles al Gimnàstic de Tarragona

com a subcampió i les medalles de campions al FC Barcelona han anat a càrrec del

regidor d’Esports de l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó; el vicepresident de l’FCF,

Luis Quiñonero; el directiu de l’FCF i delegat al Barcelonès, Rossend Abella; i el directiu

de l’FCF i delegat al Penedès-Garraf, Jaume Plaza. El plat de subcampions l’ha lliurat el

directiu  de  l’FCF  i  delegat  al  Barcelonès,  Rossend  Abella,  mentre  que  la  Copa  de

campions l’ha entregat el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó.











GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ-pIeJBpLs

