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Les periquitos s’imposen a l’últim minut a l’OAR Vic en una final disputadíssima (3-2), i

aixequen el seu primer Campionat de Catalunya Infantil femení, en l’11a Festa del Futbol

Català.
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ESPANYOL, R.C.D.

Eva Poca, Marta López, Charaf Boughazi, Abril Serrano, Ivet Franch, Chaimae Boughazi i Naia
Barroso. També han jugat Georgina González, Lucía Llamazares, Bruna Quintana i Nayara Núñez.

OAR VIC

Laia Gassol, Queralt Soler, Queralt Casadesús, Paula Miralpeix, Carla Puig, Jana Soler i Maria Soler.
També han jugat Júlia Rierola, Jordina Arimany i Paula Ruiz.

GOLS

Bruna Quintana (1-1, 18’); Bruna Quintana
(2-1, 48’); Chaimae Boughazi (p. 3-2, 67’).

Maria Soler (0-1, 13’); Jana Soler (2-2, 54’).

TARGETES GROGUES

Charaf Boughazi (55‘).

 
 

 

CONJUNT ARBITRAL

Clívia Carmona Palou (àrbitra principal); Judith Ametller Gallart i Míriam López Hervas (àrbitres
assistents); Ester Erra Leiva (quarta àrbitra).

Espectadors: unes 400 persones







Un gol a l’últim minut de penal ha decidit a favor del RCD Espanyol el Campionat de

Catalunya Infantil femení, en una final disputadíssima enfront un OAR Vic que ha donat

guerra i plantat cara fins el darrer sospir (3-2). En l’11a edició de la Festa del Futbol Català,

al CEM Torrent de Llops, de Martorell, ha continuat el gran ambient en una jornada

futbolística de base de primer nivell, on les periquites han estrenat el seu palmarès a la

categoria, amb un treballat títol davant un digne rival que també ha lluitat de principi a

fi per la victòria.



De fet, la combativitat i lluita de tu a tu de les vigatanes ha posat les revolucions de la

final pels núvols des del xiulet inicial, deparant un partit obertíssim i carregat d’emoció.

El premi a l’actitud de les osonenques ha arribat en una falta lateral, desviada per la

barrera, que ha aprofitat Maria Soler, atenta amb la canya preparada al vèrtex de la

petita, per enviar la pilota al fons de la xarxa.



El talent de les blanc-i-blaves, però, ha tingut moments d’autèntica exquisidesa sobre la

gespa. Una activa Bruna Quintana s’ha sabut desfer de la defensa en l’u contra u i ha

ajustat un precís  tir  ras creuat al  pal  llarg que ha significat l’empat.  Les jugadores

entrenades  per  Víctor  Cebey  han  lluït  el  seu  domini  en  un  duel  amb  constants

alternances, fins que novament Bruna Quintana, ja al tercer quart, ha picat un exquisit

toc de vaselina davant la sortida de la portera per capgirar el marcador.



Més arguments perquè les vigatanes donessin un nou pas endavant per anar a per la

remuntada. I s’han quedat a punt. Jana Soler, de falta, ha rebentat la porteria amb un

autèntic  obús  teledirigit  des  de  la  llunyania,  per  anotar  l’empat  a  dos.  Només  el

travesser, que ha repel·lit l’esfèrica en un nou servei directe de la mateixa futbolista, ha

impedit a l’OAR Vic tocar la glòria. Uns instants després, a l’àrea contrària, pena màxima

perquè Chaimae Boughazi  decantés  la  balança a  favor  de les  espanyolistes,  noves

reines Infantils de Catalunya, com a culminació d’una final tant elèctrica com vibrant.



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  RCD  Espanyol  com  a  campió,  a  l’OAR  Vic  com  a

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

del vicepresident de l’FCF Josep Maria Espasa; de la directiva de l’FCF Susana Puell; i del

regidor  d’esports  de Martorell,  Gerard Mimó.  El  plat  de subcampions  l’ha  lliurat  el

regidor d’esports de Martorell,  Gerard Mimó; mentre que la Copa de campions l’ha

entregat el president de l’FCF, Joan Soteras.









GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uoLUDKjsKd0

