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Els blaugrana guanyen la UE Sant Andreu per 5 gols a 0, amb un hat-trick d’Arnau

Pradas, i aixequen la copa que els acredita com a campions de Catalunya en categoria

Cadet.



BARCELONA, F.C.



5 - 0



SANT ANDREU, U.E





BARCELONA, F.C.

Diego Kochen, Landry Cephas, Alexis Olmedo, Héctor Fort, Adam Aznou, Pau Prim, Ianis Tarba,
Wesley Dual, Lamine Yamal, Brian Fariñas, Arnau Pradas. També han jugat: Jordi Saucedo, Adrián
Simons, Héctor Rangel, Jan Colomé, Manuel Vila, Jan Montes i Aleix del Castillo.

SANT ANDREU, U.E

Arnau Sánchez, Asier González, Izan Monge, Marc Ramírez, Gerard Camp, Alejandro Tejedor, Dídac
Barceló, Adrià Rivera, Dereck López, Guillem Romagosa, Iker Torres. També han jugat: Kerman
Moreno, Aleix Añigas, Joan Vives, Nil Villarraso, Ivan Nicolaiev i Asier Melero.

GOLS

Arnau Pradas (1-0, 31’); Lamine Yamal (2-0,
35’); Arnau Pradas (3-0, 48’; 4-0, 57’); Manuel

Vila (5-0, 68’). 

 

TARGETES GROGUES

Adam Zanou (39’).

 
 

Ivan Nicolaiev (50’).

CONJUNT ARBITRAL

Pol Curiel Riera (àrbitre principal); Albert Sans López i Yassin Talbi Ifkiran (àrbitres assistents);
Marcel Escobar Corvo (4t àrbitre).







La final del Campionat de Catalunya Cadet masculí s’ha tenyit de color blaugrana en

guanyar per 5 a 0 a la UE Sant Andreu en el partit que s’ha disputat al Complex Esportiu

Torrent de Llops, a Martorell. El FC Barcelona ha estat el clar dominador del duel, teixint

les jugades a poc a poc, sense pressa, i esperant el moment precís per generar espais

entre la defensa de la UE Sant Andreu. Tot i que els quadribarrats han estat els primers

en crear l’ocasió més clara, en un xut l’Alejandro Tejedor a la mitja volta, als deu minuts

de joc, els blaugrana s’han fet amb el domini de la pilota.



En un partit retransmès en directe per l'FCF TV, Arnau Pradas ha avisat amb un xut que

ha rebotat al cos del porter rival, i al minut 17 li han anul·lat un gol per fora de joc. Al 31’,

però,  en una excel·lent passada entre línies de Lamine Yamal, Pradas no ha fallat i ha

creuat el xut per obrir el marcador. Quatre minuts més tard, ha estat Héctor Fort qui ha

fet l’assistència mil·limètrica a Lamine Yamal per marcar el segon gol en una bona

jugada individual que ha culminat dins l’àrea petita.



En la segona part no ha variat el guió i la UE Sant Andreu ha intentat general perill a

través dels contraatacs, però la tancada defensa blaugrana ha impedit qualsevol xut.

Així, Arnau Pradas ha ampliat l’avantatge en regatejar el porter Kerman Moreno a la

frontal de l’àrea petita. El Barça ha dominat la final de principi a fi i Pradas encara ha

posat més terra de per mig en marcar el seu hat-trick particular, encarant sol la porteria

del Sant Andreu i creuant el xut. Al minut 68, Manuel Vila ha tancat el marcador en

recollir la pilota que ha enviat al pal llarg el seu company Ianis Tarba. Amb aquesta

contundent victòria, el FC Barcelona s’ha proclamat campió de Catalunya en categoria

Cadet masculina.



A la final han assistit el vicepresident de l’FCF, Luis Quiñonero; el directiu i delegat de

l’FCF al Barcelonès, Rossend Abella;  el directiu i  delegat de l’FCF al Penedès-Garraf,

Jaume Plaza; el president de la UE Sant Andreu, Manuel Camino; així com diferents

membres de la UE Sant Andreu; els directius del FC Barcelona Miquel Camps i Joan

Solé; el regidor d’esports de l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó; les regidores de

Martorell, Raquel Sans i Eli Plaza; i el president del CF Martorell, Rafa García.



Les entregues de medalles al conjunt arbitral, a la UE Sant Andreu com a subcampió i al

FC Barcelona com a campions han anat a càrrec del regidor d’esports de l’Ajuntament

de Martorell, Gerard Mimó; del vicepresident de l’FCF Luis Quiñonero; del directiu de

l’FCF i delegat al Barcelonès, Rossend Abella; i del directiu de l’FCF i delegat al Penedès-

Garraf,  Jaume  Plaza.  El  plat  de  subcampions  l’ha  lliurat  el  regidor  d’esports  de

l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó; mentre que la Copa de campions l’ha entregat

el vicepresident de l’FCF Luis Quiñonero.









GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=nimyj5XHEhM

