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El RCD Espanyol guanya el CF Damm per 3 gols a 0 i es proclama campió de Catalunya

Aleví masculí en una final igualada i que s’ha resolt en els últims quarts.



RCD ESPANYOL



3 - 0



CF DAMM





RCD ESPANYOL

Alex Rodríguez, Joel Pallé, Hugo Soto, Unai Balmon, Unai Fandos, Ivan Ouedraogo, Aitor Torondel.
També han jugat: Gerard Bustos, Adrián Serrano, Ali Traoré, Moha Jagana, Joaquín Sánchez.

CF DAMM

Gerard Laffitte, Aitor Méndez, Pere Villacorta, Álvaro Torres, Hugo Corbacho, Erik Fernández, Biel
Julve També han jugat: Silvio Guillen, Biel Bru, Pere Planas, Ricard Ill, Eloi Pedregosa, Erik
Domínguez.

GOLS

Unai Fandos (1-0, 9’); Biel Bru (pp. 2-0, 38’);

Moha Jagana (3-0, 54’). 

 

TARGETES GROGUES

 
 

Eloi Pedregosa (27’).

CONJUNT ARBITRAL

Jordi Serradelarca Serra (àrbitre principal); Biel Garolera Anfruns i Carla Recasens Cabayol (àrbitres
assistents); Marc Pujol Prat (4t àrbitre).







Igualtat i màxim respecte entre el RCD Espanyol i el CF Damm en la final del Campionat

de Catalunya Aleví masculí. Ambdós conjunts s’han mostrat molt sòlids defensivament i

han complicat la feina als jugadors més avançats. Si bé és cert que els blanc-i-blaus han

posat entre les cordes a l’equip cerveser en els primers compassos del duel, a poc a poc,

la Damm ha trobat els espais necessaris per arribar a la línia de fons i generar bones

ocasions de gol.



El capità de l’Espanyol, Unai Fandos, ha estat l’únic que ha pogut foradar la porteria rival

amb un potent xut exterior que s’ha colat per l’escaire. Just iniciar-se el tercer quart,

Silvio Guillen ha hagut de volar per evitar el segon gol. Un gol que sí ha arribat al minut

38 en una jugada entre Biel Bru i Ivan Ouedraogo. En la disputa per fer-se amb la pilota

dins l’àrea petita, Bru l’ha tocat amb el taló i s’ha marcat en pròpia porteria.



En els  dos últims quarts,  la  Damm s’ha anat  apagant  i  li  ha costat  generar  perill.

L’oportunitat més clara ha estat la pilota que ha enviat Pere Planas a la creueta. En el

refús, unes mans dins l’àrea han invalidat el gol del conjunt entrenat per Daniel Galindo.

A  sis  minuts  per  al  final,  en  una  ràpida  carrera  de  Moha  Jagana  ha  arribat  el

3-0, sentenciant el duel i proclamant el RCD Espanyol com a campions de Catalunya en

la categoria Aleví masculí.



A la final han assistit 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;  el  directiu  i  delegat  de  l’FCF a  l’Anoia,  Francesc

Borrega; 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;  el  subdirector  del  CTA  de  l'FCF,  Jordi

Fernández; 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,  al  CF  Damm  com  a

subcampió i  al  conjunt arbitral han anat a càrrec del vicepresident de l’FCF Miquel

Sellarès, els directius Francesc Borrega, Víctor Güell i Carles Mallart, així com 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

vicepresident de l’FCF, Miquel Sellarès.







GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCfWEFmBA2U

