
Nerea González debuta com a assistent a 1a RFEF Futsal i
Xavi Garcia a 2a RFEF Futsal
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Nerea González, l’àrbitra assistent ascendida a la màxima categoria, ha debutat amb el

Barça  –  Córdoba  Patrimonio  de  la  Humanidad;  i  Xavi  Garcia  ha  debutat  amb  el

Peñíscola FS – CDE El Valle.

Cap de setmana de debuts. Aquest cap de setmana els dos àrbitres catalans de futbol

sala, afiliats al CTAFS i recentment ascendits, van debutar a la nova categoria. Nerea

González,  àrbitra  assistent  ascendida  a  Primera  RFEF  Futsal,  va  debutar  al  Palau

Blaugrana; mentre que Xavi Garcia, àrbitre català ascendit a Segona RFEF Futsal, va

debutar a Peñíscola.



La primera a estrenar-se a la nova categoria va ser la Nerea González en el partit que va

enfrontar el Barça i el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, corresponent a la segona

jornada de lliga i que va finalitzar amb victòria blaugrana. Amb aquest ascens, Nerea

González  acompanyarà  a  Anabel  Labaila,  Montse  Llamazares,  Dolors  Reyes  i  Sílvia

Serrano, com a àrbitres assistents catalanes a Primera RFEF Futsal.



Mentre que el dissabte a la tarda, Xavi Garcia va debutar a la segona màxima categoria

nacional de futbol sala en el partit que van disputar el Peñíscola FS i el CDE El Valle,

amb victòria local per 5 a 2. Xavi Garcia va debutar fent parella amb el també català Joel

Garcia.  Amb  l’ascens  de  Xavi  Garcia,  aquesta  temporada  hi  haurà  dues  parelles

catalanes  a  Segona  RFEF  Futsal:  Xavi  Garcia  -  Joel  Garcia  i  Ivan  López  –  Brian

Torquemada.



D’altra banda, la parella d’àrbitres catalans de Primera RFEF Futsal, Francesc Garcia-

Donàs i Bernardo Simón, que ja van xiular el derbi català a la primera jornada, arbitraran

el Ribera Navarra FS – Noia Portus, corresponent a la jornada 3 de lliga.  

 


