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L’EF Bonaire ha guanyat 1 a 3 a la pròrroga davant el Roses Platja i  s’ha proclamat

campiona de Catalunya Sènior femení de futbol platja en un duel disputat a la Platja de

La Paella de Torredembarra.



PLATJA DE ROSES
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EF BONAIRE





PLATJA DE ROSES

Andrea Santaularia, Anna Pascual, Nacha Garrote, Sílvia Ferrer 'Chivi' i Ariadna Forment. També han
jugat Deborah Lujan, Judit Albella, Jesica Pastor, Carla Morera, Ainhoa Adame, Josselin Gonzalez,

Carla Le Flohic, Marioan Garcia, Raquel Guerra, Anabel Chamorro, Claudia Saggion, Andrea Garrido
i Frica Ruiz

EF BONAIRE

Adriana Pérez, Helena Blanes, Laura Chamizo, Alba Sánchez i Maria González. També han jugat
Maria Abad, Andrea Alcaide, Laia Parera, Júlia Serrat, Laura Martí, Marta Sáez i Paula Boza

GOLS

1-0 Ariadna Formen (11')

1-1 Maria González (12'); 1-2 Julia Serrat (37');
1-3 Alba Sánchez (38')

CONJUNT ARBITRAL

Cecilia Muñoz Di Giovambattista i Pol Orts Roig (àrbitres principals); i Enric Montero Casado
(cronometrador).



Espectadors: unes 500 persones.



La cirereta al pastís. L’EF Bonaire s’ha proclamat campiona de Catalunya de futbol platja

després de guanyar 1  a  3  davant el  Roses Platja i  guanyar,  per primera vegada,  el

Campionat de Catalunya Sènior femení de futbol platja. El conjunt egarenc de futbol

platja ha necessitat d’una pròrroga per aconseguir la victòria, ja que ha estat un partit

molt igualat en què les dues porteres han estat protagonistes fins que a la pròrroga l’EF

Bonaire ha decantat la balança. Amb aquest triomf, les de Terrassa posen punt final a

una temporada espectacular on també van guanyar,  primer primera vegada, l’Euro

Winners Cup de futbol platja.







Emoció i  espectacle a la final del Campionat de Catalunya Sènior femení de futbol

platja.  Cara  a  cara  la  vigent  campiona,  el  Roses  Platja,  davant  l’actual  campiona

d’Europa, l’EF Bonaire. I  ha estat un partit molt igualat,  en què el Roses Platja s’ha

avançat en el marcador per mitjà d’Ariadna Forment. Tot i això, el conjunt egarenc ha

estat capaç d’empatar poc després gràcies a Maria González. Un marcador que s’ha

mantingut  fins  al  final  del  temps  reglamentari  gràcies  a  la  bona  actuació  de  les

porteres.







A la pròrroga, tot i que la primera clara ocasió ha estat favorable al Roses Platja, un

seguit d’atacs de l’EF Bonaire ha decantat la balança. I l’1 a 2 l’ha marcat Julia Serrat i ja a

les acaballes, Alba Sánchez ha establert el definitiu 1 a 3.  







En un partit que s’ha retransmès en directe per l’FCF TV, l'entrega de trofeus ha anat a

càrrec de l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; el directiu de la Federació Catalana

de Futbol i delegat a Tarragona, José Cosano; i el subdelegat de l'FCF a Tarragona Toni

Nieto. Així mateix, també han estat presents en la final el vicepresident de l'FCF Luis

Quiñonero; el directiu de l'FCF i delegat al Penedès-Garraf, Jaume Plaza; el directiu de

l'FCF i delegat a les Terres de l'Ebre, Miquel Piñol; i el director general de l'FCF i director

de l'LCFS, José Miguel Calle.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

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

