
El Barça recupera el tron Juvenil femení
FUTBOL FEMENÍ | 19/06/2022

Un gol olímpic de Noa Ortega dona el títol del Campionat de Catalunya Juvenil femení

al FC Barcelona, que signa el doblet guanyant el CF Damm (1-0), a l’11a Festa del Futbol

Català.



BARCELONA, F.C.



1 - 0



DAMM, C.F.





BARCELONA, F.C.

Mar Pérez, Martina González, Adriana Ranera, Noah Bezis, Judit Pujols, Lorena Cubo, Noa Ortega,
Bea Pérez, Cèlia Segura, Clara Serrajordi i Magalí Capdevila. També han jugat Rocío Romano,
Carlota Martins, Gadea Blanco, Laura Martín, Maya Henley, Noa Jiménez i Kautar Azraf.

DAMM, C.F.

Patri, Laynez, Berenguer, Ramos, Aina, Núria Pon, Gemma, Rocío, Alba, Nerea Torre i Ari Lozano.
També han jugat Yaiza, Corti, Carla, Laia, Nerea Romero, Valeria i Paula.

TARGETES GROGUES

Judit Pujols (68’).

 
 

Laia (55’).

CONJUNT ARBITRAL

Sandra Márquez Redondo (àrbitra principal); Andrea Salvador Sánchez i Oleksandra Lyashchuk
Pidvysotska (àrbitres assistents); Míriam López Hervas (quarta àrbitra).

Espectadors: unes 700 persones







La genialitat també dóna títols. El FC Barcelona ha recuperat el tron del Campionat de

Catalunya Juvenil femení gràcies a un golàs de córner olímpic transformat per una

desequilibrant  Noa  Ortega.  Les  blaugrana,  que  amb  el  triomf  han  completat  una

temporada perfecta, signant el doblet de lliga i copa, han decantat el partit al seu favor

a la represa, en un CEM Torrent de Llops, de Martorell, amb un ple absolut a la graderia,

en la reedició de la darrera final de la competició, que aquest cop s’ha tenyit de color

blaugrana.



En un partit retransmès en directe per l’FCF TV, i que ha aixecat molta expectació, amb

més de 700 persones com a públic, s’ha produït una primera meitat igualada i amb

poques ocasions. L’única clara, de les botes d’Adri Lozano, que ha provat de sorprendre

des de la llunyania la portera barcelonista, amb un tir escorat que s’ha perdut llepant la

fusta. Els dos equips, no obstant això, han deixat palesa la seva qualitat sobre el verd,

amb alguns detalls tècnics en la sortida de la pressió, i amb les espases en alt per buscar

la iniciativa i control, amb una intensa disputa sota la calor a la zona ampla.



El meló s’ha obert de cop en tornar del pas per vestidors. Magalí Capdevila ha obligat la

portera vermella a estirar-se per desviar a córner un primer avís. Movia l’esquema el

Barça i gaudia cada cop més presència en camp contrari. Fins que en un servei de

cantonada ha arribat un dels moments àlgids de tota l’11a Festa del Futbol Català. Noa

Ortega s’inventava un llançament tancat directe des del vèrtex que sorprenia per sobre

Patri i desembussava el duel a pilota parada.



Judit Pujols ha carregat poc després la cama esquerra des de vint metres i ha estavellat

un xut al pal. Les jugadores entrenades per Pablo Tramullas han acaronat el segon.

Consistents i  segures per frenar els intents del rival,  i  amb la pausa necessària per

gestionar l’avantatge, han buscat la profunditat per les bandes. Kautar Azraf i  Cèlia

Segura han volgut ajustar tant les seves rematades que han sortit fregant el pal.

 

Tot i així, en l’última acció del xoc les cerveseres, sempre actives i encara ben vives, han

tingut l’oportunitat de forçar la tanda de penals en la més clara que han generat. Núria

Pon guanyava la carrera amb velocitat a la defensa. En el mà a mà enfront Mar Pérez,

però, l’atacant l’ha creuat massa per l’alegria de les blaugrana, que amb el xiulet final

han aixecat per cinquena vegada el títol de la categoria Juvenil femenina, tancant la

participació del Barça en els Campionats de Catalunya de Futbol Base 2022 amb un

total de quatre nous trofeus a les seves vitrines.



A la final han assistit el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol Miquel Sellarès;

el secretari de junta i delegat de l’FCF al Vallès Occidental-Sabadell, Albert Montull; la

tresorera de l’FCF,  Montse Altimira;  el  directiu i  delegat de l’FCF 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 Barcelonès, Rossend Abella; el directiu i delegat de l’FCF al Baix

Llobregat, Manuel Martín; i la directiva de l’FCF Susana Puell. Així mateix, també han

presenciat el partit el regidor d’esports de Martorell, Gerard Mimó; el president del CF

Martorell, Rafel Garcia; 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 del vicepresident de l’FCF, Miquel

Sellarès; el secretari de junta, Albert Montull; la tresorera, Montse Altimira; 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 de l’FCF Miquel Sellarès.









GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCSJRilcsw4

