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L’AE Penya Esplugues ha guanyat 1 a 3 a l’AE Les Corts UBAE i es proclama campiona de

la Copa Catalunya Sènior femenina de futbol sala per cinquena vegada consecutiva.



A E  L E S  C O R T S

UBAE



1 - 3



A E  P E N Y A

ESPLUGUES





AE LES CORTS UBAE

Iratí Marín, Kristine Claire, Laura Torres, Laia Rojo, Natàlia Villalgordo, Sílvia Oller, Àfrica Maqueda,
Helena Rodríguez, Júlia Peña, Ángela Rodríguez i Cèlia Catà

AE PENYA ESPLUGUES

Alba Sánchez, Ruth Aurín, Irina Godó, Clara Rivera, Marta González, Laia Beltran, Pilar Ribes, Clara
Sitjas, Mireia Gómez, Sheila González, Beth Santamaria, Paula Jiménez, Aina Torrents i Raquel

Raventós

GOLS

1-2 Helena Rodríguez (12');

0-1 Irene Godó (8'); 0-2 Marta González (9);
1-3 Irina Godó (16')

CONJUNT ARBITRAL

Àrbitres principals: Adrià Acero i Jordi Rodríguez     3r àrbitre: Màrius Tarrés     Àrbitra assitent:
Anabel Labaila







L’AE Penya Esplugues regna la Copa Catalunya. El conjunt d’Esplugues de Llobregat ha

guanyat  1  a  3  davant  l’AE Les  Corts  UBAE  a  la  final  de  la  Copa Catalunya Sènior

femenina de futbol sala en un partit que s’ha disputat al Pavelló Esportiu Municipal de

Martorell i que ha tornat a vestir-se de gala per a l’ocasió. Amb aquest triomf, l’AE Penya

Esplugues aconsegueix la cinquena Copa Catalunya Sènior femenina de futbol sala en

un partit que al descans ja guanyaven 1 a 3, amb un doblet d’Irina Godó que tornava

després d’una lesió de llarga durada. A la represa, les mamuts ho han provat de totes les

maneres, però el marcador ja no s’ha mogut més i l’AE Penya Esplugues s’ha proclamat

campiona de la Copa Catalunya.







Domini des de l’inici. L’AE Penya Esplugues, amb més experiència de jugar finals de

Copa Catalunya, ha dominat els primers compassos del partit, tenint el control de la

pilota i no patint en defensa. Tot i això, la primera ocasió l’ha tingut Cèlia Catà per part

de Les Corts amb un xut de mitja pista que ha sortit fregant al pal. I d’aquí, al primer

d’Irina Godó amb una gran definició. Sense temps de reacció, ‘Martita’ ha marcat el 0 a

2, que ha provocat un temps mort per part de Robert Caneda. L’AE Les Corts UBAE ha

millorat després del temps mort i ha obligat les bones intervencions d’una Clara Sitjas

que no ha pogut fer res amb el golàs d’Helena Rodríguez. El marcador ajustat, però, ha

durat ben poc, ja que altra vegada Irina Godó ha marcat l’1  a 3 després d’un ràpid

contraatac. A les acaballes del primer temps, Paula Guix ha errat un llançament de deu

metres per escurçar diferències, però el marcador no s’ha mogut.







Al descans del partit, hi ha hagut un intercanvi d’obsequis entre els dos clubs finalistes,

l’Ajuntament de Martorell i la Federació Catalana de Futbol.







A la represa, l’AE Les Corts ha fet un pas endavant i ha tingut clares ocasions per marcar

el segon, però entre el pal, el desencert i la bona actuació de la portera Clara Sitjas ho ha

evitat. No obstant, l’AE Penya Esplugues ha pogut ampliar diferències, però Laia Beltran

ha errat un llançament de deu metres fins que, en els últims cinc minuts l’AE Les Corts

UBAE ho ha provat amb portera-jugadora sense èxit i el marcador s’ha mantingut fins al

final del partit.







El Pavelló Esportiu Municipal de Martorell s’ha omplert per gaudir d’una fita històrica

per  a  l’AE  Les  Corts  UBAE i  per  la  5a  Copa Catalunya  consecutiva  de  l’AE  Penya

Esplugues.
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VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJiXnmgulx4

