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El Barça ha guanyat 2 a 5 davant el Covisa Manresa FS en un partit igualat que s’ha

decidit al tram final del partit.



COVISA  MANRESA

FS



2 - 5



BARÇA





COVISA MANRESA FS

Ivan Silva, Aleix Coll, Pol Lopez, Marc Barrio, Mario Plaza, Joan Rubio, David Mellado, Ishak Miah,
Aleix Brunet, Jordi Corral, Ian Herrerias i Arnau Garcia

BARÇA

Joel Molina, Pau Ramos, Héctor Pastor, Nil Prieto, David Recober, Jordi Sánchez, Izan Sequero,
Gaizka González, Roger Garcia, Eric Díaz i Pol Muriel

GOLS

1-1 Pol López (19'); 2-2 Pol López (36') 

0-1 Izan Sequero (9'); 1-2 Jordi Sánchez (29');
2-3 Pau Ramos (36'); 2-4 Izan Sequero (28');

2-5 David Recober (39')

CONJUNT ARBITRAL

Àrbitre principal: Ignasi Velasco            Àrbitre assistent: Nerea González







Victòria final del Barça. El Barça de futbol sala ha guanyat 2 a 5 la final de la Copa

Catalunya Cadet masculí de futbol sala en un partit amb molta tensió a les graderies i

que s’ha decidit al tram final del partit quan els dels Bages s’han quedat amb dos

jugadors menys. La superioritat numèrica l’ha aprofitat els del Barça per decantar la

b a l a n ç a  i  e n d u r - s e  l a  v i c t ò r i a  a m b  e l  d e f i n i t i u  2  a  5 .





El partit ha començat amb un ritme frenètic, amb molta intensitat, amb moltes pilotes

dividides i amb moltes disputes, però amb poques ocasions de gol. I l’efectivitat del

Barça els ha permès obrir la llauna del marcador per mitjà d’Izan Sequero. Un avantatge

que s’ha mantingut fins al  darrer instant de la primera meitat quan, Pol Lopez,  ha

marcat l’empat a 1.





A la represa, el guió s’ha mantingut. Intensitat,  emoció, gols,  i  tensió, sobretot a les

graderies. El Barça s’ha tornat a col·locar per davant del marcador després d’una gran

acció de Roger Garcia que ha aprofitat Jordi Sánchez al segon pal per marcar l’1 a 2.

Amb un gran esperit de lluita i de competir, el Covisa Manresa FS no s’ha desfet i ho ha

intentat. I amb l’esforç, el premi de l’empat. Pol López ha aconseguit empatar a quatre

minuts pel final i a la celebració, l’àrbitre ha expulsat a dos jugadors. El Covisa Manresa

FS s’ha quedat amb dos menys i el Barça ho ha aprofitat per marcar dues dianes. I ja a

les acaballes, David Recober ha establert el definitiu 2 a 5.





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.
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VÍDEO PORTADA

 

https://www.fcf.cat/festa-futbol-catala
https://www.youtube.com/watch?v=B8kNdMXEVu8

