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El CF Badalona s’imposa a la tanda de penals al CE Mercantil després d’empatar a 0 en

la final del Campionat de Catalunya Juvenil masculí.



CE MERCANTIL



1 0 - 0 4



CF BADALONA





CE MERCANTIL

Jordi Carmona, Jphnny Aghayedo, Jordi Montserrat, Marc Canteras, Alex Caro, Marc Aguilar, Maikel
Tijan, Hugo Santana, Miguel Expósito, Iván García, Alvar Silva. També han jugat: David Franch, Alex
Sucias, Antonio Gómez, Sergi Escribano, Ferran Martí, Joan Aguilera, Siriki Diallo.

CF BADALONA

Ignasi Muray, Arnau Roca, Gerard de Marco, Alex Salcedo, Marc Vila, Sergio Romero, Marc Velasco,
Carlos Martínez, Elhadji Ousseynou, Marc Anglès, Joan Bordallo. També han jugat: Marc Arnau, Alex
Muñoz, Albert Ruiz, Antoine Boutain, Fran García, Marc Fuster, Walid Meddeb.

GOLS

Penals: Iván García (1-1); Sergi Escribano (1-2);

Ferran Martí (1-3). 

Penals: Gerard de Marco (0-1); Marc Vila (1-2);
Marc Velasco (1-3); Albert Ruiz (1-4).

TARGETES GROGUES

Maikel Tijan (39’); Jordi Montserrat (85’); Ferran
Martí (88’); Sergi Escribano (89’); Joan Aguilera
(89’).

 
 

 

CONJUNT ARBITRAL

Sergi Carrero Romera (àrbitre principal); Adrià de la Fuente Domingo i Edgar Rodríguez Solís
(àrbitres assistents); Heaven Núñez Ruiz (4t àrbitre).







La tanda de penals ha decidit la final del Campionat de Catalunya en categoria Juvenil

masculí entre el CE Mercantil i el CF Badalona. La final ha estat emocionant fins al xiulet

final i és que el duel ha estat molt igualat en tot moment. El Badalona ha estat el primer

en apropar-se a l’àrea rival, però de seguida el Mercantil s’ha fet amb la possessió de la

pilota i no ha permès als badalonins apropar-se a la seva porteria. En el primer temps,

no s’ha notat la diferència de categoria entre ambdós conjunts i és que el Mercantil,

campió de la Preferent masculina, ha desplegat una energia i un joc col·lectiu que ha

desbaratat les accions del Badalona, de la Lliga Nacional Juvenil.



Tanmateix, al tram final de la segona part, els badalonins sí que han fet valer la seva

experiència en la categoria nacional i han pressionat constantment el Mercantil, fins al

punt que els sabadellencs no han pogut sortir del seu camp. Les ocasions més clares

s’han produït al minut 76, quan Alex Muñoz ha estavellat la pilota al travesser després

de  servir  una  falta  i,  dos  minuts  més  tard,  Albert  Ruiz  ha  desaprofitat  una  bona

jugada individual de Walid Meddeb per obrir el marcador. Amb màxima igualtat en el

resultat, però amb un Badalona molt més superior sobre el terreny de joc, marcant el

ritme del tram final de l’enfrontament, s’ha arribat a la decisiva tanda de penals.



En aquests llançaments, el porter badaloní Marc Arnau, que ha entrat en l’últim minut

del temps afegit reglamentari, ha estat providencial aturant dos penals. El CF Badalona

ha tingut el 100% d’encert i, d’aquesta manera, s’ha proclamat campió de Catalunya

Juvenil masculí.



A la final han assistit el vicepresident de l’FCF Miquel Sellarès; el directiu de l’FCF i

delegat al Vallès Occidental-Sabadell, Albert Montull; 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 les directives de l’FCF

Susana Puell i Montse Altimira. També han presenciat el partit l’alcalde de Martorell,

Xavier Fonollosa;  el  regidor d’esports de l’Ajuntament de Martorell,  Gerard Mimó; el

president del CF Badalona, Miguel Ángel Sánchez; i el delegat del CTA de l’FCF al Baix

Llobregat, Hèctor Robas, entre d'altres.



Les entregues de medalles  al  CF Badalona com a campió,  al  CE Mercantil  com a

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

Sellarès, els directius Manuel Martín i Juan Núñez; així com de l’alcalde de Martorell,

Xavier Fonollosa. El plat de subcampions l’ha lliurat el vicepresident de l’FCF, Miquel

Sellarès; mentre que la Copa de campions l’ha entregat l’alcalde de Martorell, Xavier

Fonollosa.







GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

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

