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Aleví femení
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Les de Sant Adrià de Besòs superen el CF Igualada amb un brillantíssim partit (1-6), i

aixequen  per  tercer  cop  títol  de  la  competició,  en  l’11a  Festa  del  Futbol  Català,  a

Martorell.



IGUALADA, C.F.



1 - 6



SANT GABRIEL, C.D.





IGUALADA, C.F.

Anna Esteve, Laia Martínez, Aida Cirera, Valeria de Miguel, Mariona Vidal, Laia Belando i Laia Haro.
També han jugat Duna Bosch, Lucía Torras i Júlia Giralt.

SANT GABRIEL, C.D.

Sara Rico, Sofía de Arana, Marta Pérez, Paula Gardella, Leire Ciriero, Chloe Pocull i Júlia Diéguez.
També han jugat Marina Fermín i Elsa Liarte.

GOLS

Laia Haro (1-6, 58’). 

Marta Pérez (0-1, 11’); Elsa Liarte (0-2, 22’);
Marta Pérez (0-3, 26’); Leire Ciriero (0-4, 44’);
Elsa Liarte (0-5, 56’); Elsa Liarte (0-6, 57’).

TARGETES GROGUES

Mariona Vidal (46‘).

 
 

 

CONJUNT ARBITRAL

Míriam López Hervas (àrbitra principal); Judith Ametller Gallart i Marwa Arbib Farratou (àrbitres
assistents); Clívia Carmona Palou (quarta àrbitra).

Espectadors: unes 400 persones







El CE Sant Gabriel, un dels clubs pioners en el futbol femení a casa nostra, s’ha alçat

amb  el  trofeu  del  Campionat  de  Catalunya  Aleví  femení,  en  guanyar  amb  un

brillantíssim partit aquest dissabte la final davant el CF Igualada (1-6), en l’11a edició de la

Festa del Futbol Català. El CEM Torrent de Llops, de Martorell, ha presentat un gran

ambient en una jornada futbolística de base de primer nivell, on les del Barcelonès han

sumat el seu tercer títol en el palmarès de la competició, després de fer-ho per últim

cop el 2013.



En una arrencada amb molta intensitat a sobre la gespa, han estat les de Sant Adrià de

Besòs qui han trobat el camí de la porteria contrària. Cada cop més incisives en camp

rival, Marta Pérez ha trobat el premi a la lluita per una pilota dividida a la petita amb el

primer, quan li ha afavorit el refús de la defensa. Poc després, un xut des de la frontal de

Chloe Pocull ha picat al pal.



Les igualadines han fet un pas endavant en el segon quart, amb una diana anul·lada per

fora de joc a Mariona Vidal.  Però el talent de les avui taronja ha estat superior a la

voluntat de les igualadines, ampliant el marcador fins al 0 a 3, gràcies a una rematada a

la sortida d’un córner d’Elsa Liarte, i a una canonada exterior de Marta Pérez.



Les jugadores dirigides per Carlos García han seguit ampliant la renda a la represa, quan

Leire Ciriero ha posat la punta de la bota, a boca de canó, atenta en la segona acció d’un

servei de cantonada. Elsa Liarte completaria la seva magnífica actuació signant un hat-

trick,  amb un tir ajustat i  a continuació marcant un autèntic golàs,  amb potència i

precisió per l’escaire. Laia Haro ha estat l’autora del gol de l’honor de les anoienques, en

l’últim instant, com a avantsala a la celebració del Campionat per part del CE Sant

Gabriel.



A la final han assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; el

vicepresident primer i delegat de l’FCF a Girona, Jordi Bonet; el vicepresident i delegat

de l’FCF a Lleida, Josep Maria Espasa; el directiu i delegat de l’FCF al Penedès-Garraf,

Jaume Plaza; el directiu i delegat al Vallès Oriental, Juan Núñez; el directiu i delegat de

l’FCF al Barcelonès, Rossend Abella; el directiu i delegat de l’FCF a Osona, Pere Alsina; i

els directius de l’FCF Miquel Àngel Esquerré, Víctor Güell i Susana Puell. Així mateix,

també han estat presents l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; el regidor d’esports de

la ciutat, Gerard Mimó; i el delegat del CTA de l’FCF al Baix Llobregat, Hèctor Robas,

entre d’altres.



Les entregues de medalles al CE Sant Gabriel com a campió, al CF Igualada com a

subcampió i al conjunt arbitral han anat a càrrec del president de l’FCF, Joan Soteras;

dels vicepresidents de l’FCF Jordi Bonet i Josep Maria Espasa; i de l’alcalde de Martorell,

Xavier Fonollosa. El plat de subcampions l’ha lliurat el president de l’FCF, Joan Soteras;

mentre que la Copa de campions l’ha entregat l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.









GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ5Ul1SlX2o

