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Els blaugrana han guanyat per un contundent 1 a 9 davant el Cerdanyola del Vallès FC

en un altre espectacle de futbol sala català viscut al  Pavelló Esportiu Municipal  de

Martorell que s’ha tornat a vestir per a les millors ocasions.
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CERDANYOLA VALLES F.C.

Pol Carmona, Carlos Corvo, Sergi Amores, Javier Garcia, Jan Torras, Alex López, Bernat Batllori,
David Busquets, Josep Puig, Hector Albadalejo, Ricardinho, Adri Hurtado, Ramon Morales i Dani

Alonso

BARÇA

Matheus, Coelho, Antonio Pérez, Dyego, Adolfo Fernández, Sergio Lozano, 'Pito', Juanjo Catela, Alex
Lluch, Sergio González, Marcenio, Carlos Ortiz i Miquel Feixas

GOLS

1-7 Jan Torras (30')

0-1 Matheus (5'); 0-2 Carlos Ortiz (6'); 0-3
Carlos Ortiz (11'); 0-4 Dyego (15'); 0-5 Antonio
Pérez (17'); 0-6 Catela (24'); 0-7 Matheus (28');

1-8 Catela (34'); 1-9 Coelho (38')

CONJUNT ARBITRAL

Xavier Garcia i Victor Pasamontes (àrbitres principals); Daniel Ruso (3r àrbitre); Montse Llamazares
(àrbitra assistent)







Industrias Santa Coloma – Barça, la final. El Barça ha guanyat 1 a 9 davant el Cerdanyola

del Vallès FC en la segona semifinal de la Copa Catalunya Sènior masculina de futbol

sala que s’ha viscut en un Pavelló Esportiu Municipal de Martorell que s’ha tornat a

omplir per gaudir del millor futbol sala català. Els blaugrana s’ha mostrat molt seriosos i

molt contundents en tot moment, sense guardar-se res i els jugadors dirigits per Jesús

Velasco al descans ja guanyaven per 0 a 5. A la represa, els més de 500 aficionats del

Cerdanyola del  Vallès FC han embogit  amb el  gol  de l’honor de Jan Torras fins al

definitiu 1 a 9. Aquest diumenge, a partir de les 18.15 hores i en directe per Esport 3, el

Barça s’enfrontarà davant l’Industrias Santa Coloma a la final de la Copa Catalunya.







Avís  del  Cerdanyola  i  gols  blaugrana.  El  Cerdanyola  del  Vallès  FC,  esperonats  pels

centenars d’aficionats desplaçats a Martorell, han començat el partit amb molta energia

i  buscant la  porteria defensada per Miquel  Feixas.  Fins i  tot,  Carlos Corvo i  Hèctor

Albadalejo han tingut alguna ocasió clara de gol,  però han perdonat,  i  el  Barça ha

atacat. I és que en poc més de dos minuts, han arribat els dos primers del Barça. Amb

aquest escenari, els de Cerdanyola han provat capgirar la dinàmica amb porter-jugador,

però Carlos Ortiz,  a porteria buida, ha marcat el tercer.  I  encara abans del descans,

Dyego i Antonio Pérez han col·locat el 0 a 5 al marcador.







Al descans del partit, hi ha hagut intercanvi d'obsequis entre la Federació Catalana de

Futbol, l'Ajuntament de Martorell i els dos clubs semifinalistes de la Copa Catalunya de

futbol sala. 







Poc partit a la represa. El Barça ha tingut controlat el partit en tot moment i Jesús

Velasco ha repartit minuts i ha provat diferents vessants del joc. Per altra banda, el

Cerdanyola del Vallès FC s’ha mostrat valent i ambiciós provant fortuna, sense èxit, amb

porter-jugador.  Catela ha col·locat el  0 a 6 al  marcador i,  poc després,  Matheus ha

marcat el setè. I d’aquí, a la bogeria. I és que Jan Torras, amb una bona acció personal,

ha marcat el de l’honor fent embogir a la seva afició. Ja a les acaballes, Coelho i Catela

han establert el definitiu 1 a 9.







Industrias Santa Coloma – Barça, aquest diumenge a partir de les 18.15 hores i en directe

per Esport3, buscaran el títol de la Copa Catalunya Sènior masculina de futbol sala.

GALERIA D'IMATGES

 

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=14RPVlRpJ2Q

