
Un gran Barça manté l’hegemonia en la categoria Benjamí
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L’equip culer guanya el CF Damm amb una ferma actuació (4-1), i revalida el títol del

Campionat de Catalunya Benjamí masculí, a l’11a Festa del Futbol Català, a Martorell.



BARCELONA, F.C.



4 - 1



DAMM, C.F.





BARCELONA, F.C.

Yeray Gutiérrez, Marc Garcia, John Adams, Gerard Mateo, Izan Márquez, Agus Marcet i Fode Diallo.
També han jugat Ander Pérez, Alan Guerra, Mohamed Akhomach, Derek Puig i Eric Marín.

DAMM, C.F.

Miquel Mansó, Bangaly Bangoura, Álvaro Quirós, Lucas Esquivel, Marc Heredia, Aboubacar Traoré i
Antonio Amaya. També han jugat Diego Crucis, Dani Gala, Àxel Bueno i Houdaifa El Guennouni.

GOLS

Fode Diallo (1-0, 5’); Fode Diallo (2-0, 11’); Alan
Guerra (3-1, 44’); Eric Marín (4-1, 45’).

Antonio Amaya (p. 2-1, 38’).

CONJUNT ARBITRAL

Juan Manuel Martín Varas (àrbitre principal); Albert Abad Montero i Giselle Camps Bondia (àrbitres
assistents); Jordi Berdún García (quart àrbitre).

Espectadors: 400 persones







El FC Barcelona ha revalidat aquest diumenge amb molta fermesa el Campionat de

Catalunya  Benjamí  masculí,  després  de  guanyar  el  CF  Damm  en  la  final  (4-1).  En

l’arrencada de la darrera jornada de l’11a Festa del Futbol Català, al CEM Torrent de

Llops, de Martorell, els culers han refermat l’hegemonia a la categoria sumant el setè

títol al seu palmarès, gràcies a una seriosa i completa actuació, en un partit amb la

graderia tenyida dels colors dels dos equips i un ambient excepcional entre les aficions.



L’alt voltatge a sobre la gespa ha deparat un partit molt intens des de l’arrencada, amb

dosis de qualitat tècnica a banda i banda per fer-se amb el domini del joc. Tot i repartir-

se les ocasions, durant el primer període els culers han estat els únics que han trobat

encertadament el camí de la porteria contrària, amb un doblet d’un actiu Fode Diallo.

L’hàbil davanter ha posat la punta de la bota per empènyer al fons de la xarxa un rebot

del porter, i ha fet pujar el segon amb una precisa fuetada creuada al pal llarg.



Els cervesers han estirat línies a la represa. Malgrat això, els jugadors dirigits per Daniel

Segovia novament s’han quedat més a prop del gol, amb dos tirs al travesser de Derek

Puig i Agus Marcet. Un penal favorable als vermells i transformat per Antonio Amaya ha

pogut canviar el signe del partit, per un CF Damm constant i creient que mai ha perdut

la cara al duel, sobretot amb accions d’estratègia que han marxat desviades.



Amb el marcador ajustat, ràpidament han augmentat les revolucions del duel, però

l’equip blaugrana, amb el temple necessari per no posar-se nerviós i lligar la victòria, ha

tallat les ales a la reacció dels cervesers. Alan Guerra driblava cap enfora per marcar el

tercer amb un potent xut a mitja altura, i Eric Marín, rebent una pilota franca a la frontal

i  sense dubtar en la definició,  ha arrodonit el  triomf d’un conjunt barcelonista que

continua un any més com a rei absolut de la competició.



A la  final  han assistit  el  vicepresident primer de la  Federació Catalana de Futbol  i

delegat a Girona, Jordi Bonet; el vicepresident de l’FCF Miquel Sellarès; el directiu de

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

Oriental, Juan Núñez; el directiu i delegat de l’FCF al Bages-Berguedà-Cerdanya, Esteve

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

de l’FCF al Baix Llobregat, Manuel Martín; i els directius de l’FCF Víctor Güell, Susana

Puell  i  Carles  Mallart.  També  han  presenciat  el  partit  el  regidor  d’esports  de

l’Ajuntament de Martorell, Gerard Mimó; el secretari general de l’FCF, Oriol Camacho; i el

delegat del CTA de l’FCF al Baix Llobregat, Hèctor Robas, entre d'altres.



Les  entregues  de  medalles  al  FC  Barcelona  com  a  campió,  al  CF  Damm  com  a

subcampió i  al  conjunt arbitral han anat a càrrec dels vicepresidents de l’FCF Jordi

Bonet  i  Miquel  Sellarès,  els  directius  Esteve  Olivella  i  Rossend  Abella,  i  el  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

vicepresident primer de l’FCF, Jordi Bonet.









GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

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

