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El Pavelló Municipal de Martorell ha estat l’escenari de la 10a edició del Desafiament de

Porters de Barcelona amb la participació total de 80 porters i porteres.

Els porters, protagonistes a l’11a Festa del Futbol Català. El Comitè Tècnic d’Entrenadors

de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol va

firmar, el diumenge, 19 de juny de 2022, la 10a edició del Desafiament de Porters a

Martorell  (Barcelona),  amb la  participació  total  de  80 porters  i  porteres.  El  Pavelló

Municipal de Martorell es va tornar a dividir en diferents pistes per a rebre porters i

porteres de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, que van posar a prova les seves

habilitats sota els peus i la seva punteria amb la pilota als peus. Un acte que va posar

punt final al cap de setmana de la festa del futbol sala català.





La 10a edició del Desafiament de Porters a la delegació de Barcelona va donar el tret de

sortida a les 15.00 hores i va finalitzar a les 21.00 hores. Gairebé cinc hores en què els 80

porters i porteres, de les quatre categories, van poder gaudir d’un format de competició

dissenyat  amb una fase  de grups  i  una fase  final  que va  definir  els  guanyadors  i

guanyadores del Desafiament de Porters. A més, els participants han pogut gaudir de la

presència del porter del Barça, Dídac Plana; i del porter de l’Industrias Santa Coloma,

Borja Puerta.





Després de disputar les fases de grups i arribar a les diferents semifinals per categories,

a continuació es detallen els tres primers classificats de cada categoria del Desafiament

de Porters de Barcelona 2022.

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat Marçal Lanzas

2n classificat Pedro Costa

3r classificat Marc Venzal

CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat Jorge Zaplana

2n classificat Mila Pou

3r classificat Alec Martin

CATEGORIA INFANTIL

1r classificat Marc Manzano

2N classificat Pau González

3r classificat Daniel Lupiañez



CATEGORIA CADET

1r classificat Alex Simon

2n classificat Hector Salgado

3r classificat Alex Cervera



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.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.fcf.cat/festa-futbol-catala
https://www.youtube.com/watch?v=eYzBbVd2E0s

