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El Barça ha guanyat 4 a 0 davant el Covisa Manresa FS i s’ha proclamat campió de la

Copa Catalunya Infantil masculina de futbol sala.



BARÇA



4 - 0



COVISA  MANRESA

FS





BARÇA

Dennis Casadó, Pau Moya, Mario Esteban, Joan Redondo, Samuel Barragán, Roger Garcia, Manuel
Atienza, Marcos Salido, Jan Carreño, Julen Capdevila, Roger Garcia i Gerard Cano

COVISA MANRESA FS

Eric Aguiló, Sergi Pallàs, Eiron Oruña, Rubén Cordón, Marc Ruz, Sirius Coll, Cristian Cañals, Josep
Domènech, Eric Dorado, Brahim Houdane, Gerard Mordago i Victor Salas

GOLS

1-0 Jan Carreño (5'); 2-0 Roger Garcia (7'); 3-0
Manuel Atienza (23'); 4-0 Dennis Casado

(40')

 

CONJUNT ARBITRAL

Àrbitre principal: Javier Garcia           Àrbitre assistent: Dolor Reyes







El Barça es mostra superior. El Barça ha guanyat per 4 gols a 0 a la final de la Copa

Catalunya Infantil masculina de futbol sala el Covisa Manresa FS en una final en què han

demostrat superioritat. I és que els blaugrana han fet un gran partit, tant en defensa

com en atac,  amb una gran concentració  i  solidesa  defensiva  que els  ha  permès

dominar el joc en atac. Al descans, ja guanyaven 2 a 0 i han sabut mantenir l’avantatge

fins el 4 a 0 final que els ha proclamat campions de la Copa Catalunya de futbol sala.





Partit trepidant amb un pavelló ple de gom a gom. La final de la categoria Infantil

masculina ha estat espectacular, amb un conjunt blaugrana que ha plantejat un partit

molt ofensiu i s’ha mostrat contundent i eficaç de cara a porteria. Per la seva banda, el

Covisa Manresa FS no ha deixat mai de lluitar, però al descans ja perdia per 2 a 0 amb

les dianes de Jan Carreño i de Roger Garcia. Els del Bages, a més, s’han topat amb la

gran actuació del porter blaugrana Dennis Casado.





A la represa, les forces s’han igualat, però no el marcador. Al contrari, el Barça ha ampliat

diferències per mitjà de Manuel Atienza després d’un bon control i una gran definició

per sota les cames del porter. En els darrers instants, el Covisa Manresa FS ho ha provat

amb porter-jugador, però entre el desencert i la gran actuació del porter, els manresans

no han pogut marcar. Sí que ho ha fet el Barça a l’últim segon, el mateix Dennis ha

establert el definitiu 4 a 0.





Tota  la  informació  sobre  l’11a  Festa  del  Futbol  Català  es  pot  consultar  a  l’apartat

específic de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol o bé, fent clic AQUÍ.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.fcf.cat/festa-futbol-catala
https://www.youtube.com/watch?v=7FgrFMn4TvY

