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La Selecció Catalana Cadet masculina de futbol platja es queda a les portes de la final

del Campionat d’Espanya, després de fallar un penal i perdre en l’últim instant contra

Andalusia (3-4).



CATALUNYA



3 - 4



ANDALUSIA





CATALUNYA

Francesc Argelés ‘Xuti’, Ian González, Víctor Pijuan, Ramy Saghdani i Wail El Ouariachi. També han
jugat Lluís Bojnowski, Adrià Curiel, David Tena, Óscar Díaz, Pol Herrera, Moha El Asri i Hugo Segovia.

ANDALUSIA

Jorge Reyes, Amador Troyano, Javier Caballero, Raúl Navas i Cristian Lara. També ha jugat Jorge
Ruiz, Alberto Espinosa, Diego Sánchez, Hugo Mena, Rubén Richarte, Lucas Moya i Pepe Sánchez.

GOLS

Ramy Saghdani (1-0, 1’); Ramy Saghdani (2-0,
2’); Ian González (3-0, 16’).

Diego Sánchez (3-1, 17’); Raúl Navas (3-2, 18’);
Pepe Sánchez (3-3, 19’); Raúl Navas (3-4, 33’).



Amb la mel als llavis. La Selecció Catalana Cadet masculina de futbol platja  s’ha quedat

aquest divendres a les portes de la final del Campionat d’Espanya, després de fallar un

penal  i  perdre en l’últim instant  contra  l’amfitriona Andalusia  (3-4).  A  El  Viso,  a  la

província de Còrdova, els jugadors dirigits per Dani Haro han mostrat la seva versió més

competitiva davant un clar aspirant al títol, en una semifinal plena d’emoció i gols on la

quadribarrada ha tastat el gust amarg de la derrota, amb la cara de la moneda caient

del cantó oposat tot i fer mèrits per aconseguir el passi.



I això que la pel·lícula havia començat amb el millor guió possible per als de la senyera.

Coneixedors que havia arribat l’hora de la veritat, han saltat a la sorra amb els cinc

sentits posats en el duel. Caràcter i ambició han permès a la Selecció avançar-se amb

dos gols,  en el  primer minut de dansa.  Un valent Ramy Saghdani  assumia tota la

responsabilitat per signar un rapidíssim doblet. Amb una rematada amb l’interior del

peu a la mitja volta, en una pilota a l’olla, i amb una xilena a l’angle per emmarcar i

reproduir en bucle en totes les escoles de futbol platja.



El capità Ian González, res més començar el segon període, refermava la superioritat

catalana amb un míssil directe a l’escaire en una falta directa. Tot de cara, amb una

mobilitat  d’esfèrica  estratègica.  Però  al  davant  hi  havia  un  bloc  andalús  que,  en

qualsevol disciplina, mai es rendeix. Diego Sánchez, de xut exterior, Raúl Navas, de tir

lateral, i Pepe Sánchez, de cap, situaven l’empat en l’electrònic en només tres minuts.

Últim entretemps amb les espases en alt i l’única consigna de sortir a mossegar.



El  voltatge  ha  augmentat  com  bòlids  en  plena  cursa.  Les  anades  i  tornades  han

propiciat pilotes als pals i aturades de mèrit dels porters a banda i banda. Novament

Ramy  Saghdani  connectava  el  turbo  per  anar  a  per  la  classificació.  Pena  màxima

provocada a mode de veterà i el bitllet per la gran cita a tocar dels dits. No obstant això,

la interveció salvadora de Jorge Reyes en el llançament des dels nou metres del ‘10’

català  ha  estat  un  cop moral  massa  dur  d’encaixar.  Fins  que Raúl  Navas,  amb el

cronòmetre descomptant, l’ha col·locat allí on ningú arriba per propiciar el final més

injust per una combativa Catalunya. Toca aixecar el cap perquè espera el partit pel

tercer i quart lloc.



A per un lloc en el podi, contra les Illes Balears (20.00 hores)

La  Selecció  Catalana  Cadet  masculina  de  futbol  platja  optarà  a  marxar  de  terres

andaluses amb un lloc en el podi d’honor del Campionat d’Espanya. Aquesta tarda, a la

mateixa seu, El Viso, i a partir de les 20.00 hores, es mesurarà a les Illes Balears en el xoc

per la tercera i quarta posició, en un enfrontament davant un rival conegut de la fase de

grups, on els futbolistes entrenats per Dani Haro lluitaran per fer-se amb el bronze i

culminar la competició amb un merescut bon sabor de boca.







GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewKRuIw6dTI

