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Una voluntariosa Catalunya reacciona massa tard i  no pot completar la remuntada

davant  una  pràctica  selecció  balear  (5-7),  en  el  partit  pel  tercer  i  quart  lloc  del

Campionat d’Espanya.



CATALUNYA



5 - 7



ILLES BALEARS





CATALUNYA

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

ILLES BALEARS

Alberto Montes, Carlos Morell, Sergi Torrens, Javier Giralde i Álvaro Hidalgo. També han jugat Erik
Trujillano, Francesc Sastre, Toni Pastor, Íker Vich, Àlex Franco, Klayver De Oliveira i Aarón Gómez.

GOLS

Moha El Asri (1-5, 25’); Moha El Asri (2-6, 27’);
Hugo Segovia (3-6, 30’); Ian González (4-6,
33’); Ramy Saghdani (5-6, 34’).

Álvaro Hidalgo (0-1, 2’); Íker Vich (0-2, 7’);
David Tena, en pròpia porteria (0-3, 8’); Àlex
Franco (0-4, 20’); Àlex Franco (0-5, 21’); Javier
Giralde (1-6, 26’); Klayver De Oliveira (5-7, 35’).



La Selecció Catalana Cadet masculina de futbol platja s’ha quedat aquest divendres a

les portes de penjar-se la medalla de bronze del Campionat d’Espanya. Amb cinc gols

en l’últim període, una voluntariosa Catalunya ha reaccionat massa tard i no ha pogut

completar la remuntada davant una pràctica Selecció de les Illes Balears (5-7). A la seu

d’El Viso, a la província de Còrdova, en el partit pel tercer i quart lloc, el canvi d’actitud

en el tram final ha fet creure el combinat dirigit per Dani Haro en les seves opcions,

remant fins al final per quedar-se a tocar de la riba.



Al combinat català no li han sortit les coses des del principi davant un rival conegut, a

qui ja s’havia enfrontat en la fase de grups. Els errors no forçats, amb pèrdues de pilota

en  zona  perillosa  i  excés  de  faltes,  han  estat  una  llosa  massa  pesada  per  una

quadribarrada que ha vist com els illencs es distanciaven en el marcador, gràcies a la

seva extraordinària eficàcia. Les dianes d’Álvaro Hidalgo, en resoldre un mà a mà, d’Íker

Vich, de falta a la frontal, i un autogol en un córner han significat un 0 a 3 en contra en

un obrir i tancar d’ulls.



El noqueig ha estat absolut amb la maneta dels balearicos, quan Àlex Franco ha anotat

per  partida  doble  emportant-se  una  pilota  disputada i  tallant  una  sortida  des  del

darrere. Tot en contra per una Catalunya que, malgrat això, mai ha deixat de lluitar, amb

desgast  i  ocasions sense recompensa,  estavellant  tirs  als  pals  i  trobant-se amb les

aturades salvadores dels porters rivals. Fins tenir a tocar el miracle, en un revolucionari

últim temps.



Totalment alliberada, la Selecció ha començat a carburar a marxes forçades. Moha El

Asri obria un bri d’esperança anant amb força en una acció lluitada, encara que Javier

Giralde responia per als insulars desfent-se del marcatge de dos homes. Seguia insistint

Catalunya novament a través de Moha El Asri, imposant amb el físic a l’àrea, i Hugo

Segovia feia pujar el tercer amb un lliure directe des de la distància.



Ian González, també amb un llançament de falta, i Ramy Saghdani, amb una rematada

per sobre d’Erik Trujillano, situaven una Selecció bolcada en atac a tan sols un gol de

l’empat. Però Klayver De Oliveira,  atent en zona de definició,  transformaria el setè i

definitiu  dels  balears  per  despertar  un  envalentit  bloc  català,  amb  capacitat  de

creixement futura i  marge de millora gràcies  a  la  seva proposta de joc,  i  sobretot

potencial ofensiu, demostrat en terres andaluses.



El trofeu pitxitxi, per al català Ramy Saghdani

La  Selecció  Catalana  Cadet  masculina  de  futbol  platja,  a  més  dels  aprenentatges

adquirits, en la primera experiència d’àmbit estatal de tots els seus jugadors, no marxa

de buit de Còrdova. Un cop finalitzada la competició, el davanter català Ramy Saghdani

ha recollit  el  trofeu com a màxim golejador  del  Campionat  d’Espanya,  després  de

marcar 10 gols en els cinc partits disputats pels futbolistes entrenats per Dani Haro

durant el torneig.







GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUc7s3f5nic

