
El CF Badalona Futur s’enduu el bitllet per a la final de la
Copa Catalunya Absoluta
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El CF Badalona Futur s’imposa al CP San Cristóbal en la segona semifinal de la Copa

Catalunya Absoluta per 0 gols a 1 en un disputadíssim partit. A la final s’enfrontarà al FC

Andorra.



CP SAN CRISTÓBAL



0 - 1



C F  B A D A L O N A

FUTUR





CP SAN CRISTÓBAL

Varo, Sierra (Jon Lobo, 83’), David López (Álex Jiménez, 83’), Ricki, Guillem, Yeray, Sanku, Mario Cantí
(Tom Diawara, 67’), Ion Vázquez, Kevin (Eric Cañete, 67’), Juan Carlos.

CF BADALONA FUTUR

Becerra, Cristian Márquez, Andreu Giu, Fran Carbià, Toni La Rosa (Geremias Ayala, 76’), Adrià García,
Facundo, Daniel Merchán, David Crespo, Mateu Enriquez (Antonio Segura, 84’), Xavi Molina.

GOLS

  

Andreu Giu (0-1, 29’).

TARGETES GROGUES

Sierra (28’); Mario Cantí (30’); Ion Vázquez
(34’); Juan Carlos (86’).

 
 

Facundo (15’); Becerra (77’).

CONJUNT ARBITRAL

Bruno Montoro (àrbitre principal); David Monge i Marcos Fernández (àrbitres assistents).







La  segona  semifinal  de  la  Copa  Catalunya  Absoluta,  disputada  al  Municipal  Ca

N’Anglada de Terrassa, ha estat molt disputada i igualada. El CP San Cristóbal, únic

representant de la Tercera Federació que s’ha classificat en aquesta Fase Final de la

competició, ha plantat cara al CF Badalona Futur, equip de la Segona Federació, i no

s’ha vist  un dominador clar.  La lluita aferrissada al  mig del  camp ha generat força

targetes grogues en poc temps,  però pràcticament cap ocasió clara de gol.  Daniel

Merchán ha avisat amb un xut ras que ha sortit fregant el pal, i a la mitja hora de joc,

rematant de cap una falta a tres quarts de camp, Andreu Giu l’ha col·locat a l’escaire,

impossible per al porter Varo (0-1). Kevin ha respost amb un potent xut des de fora l’àrea

cinc minuts més tard, però s’ha arribat al descans amb la victòria momentània dels

visitants.



El ritme del partit no ha decaigut en cap moment i el San Cristóbal s’ha apropat a la

porteria escapolada a través d’accions a pilota aturada. En canvi, el Badalona Futur ha

buscat fortuna a través de ràpids contraatacs, ben refusats per la defensa local.  Els

jugadors de Daniel Andreu no s’han arronsat i han assetjat constantment la porteria de

Becerra,  però els ha faltat encert en l’última rematada. Ja a la desesperada, el  San

Cristóbal ha tingut una última ocasió en la darrera jugada de l’enfrontament, però el

somni dels egarencs ha finalitzat amb aquest 0 a 1 favorable al Badalona Futur. Així

doncs, amb dia pendent de concretar, la final de la Copa Catalunya Absoluta enfrontarà

el FC Andorra i el CF Badalona Futur.



Abans de l’inici del duel, s’ha dut a terme un minut de silenci pel traspàs de Jaume

Galobart, qui va ser secretari tècnic del CP San Cristóbal. En aquesta semifinal ha assistit

el president de l’FCF, Joan Soteras; el vicepresident de l’FCF Miquel Sellarès; el directiu i

delegat de l'FCF al Vallès Occidental-Terrassa, Jacobo Domènech; el president del CP

San  Cristòbal,  Francisco  Manchado;  el  president  del  CF  Badalona,  Miguel  Ángel

Sánchez; el tinent d’alcalde de Terrassa, Isaac Albert; i el regidor d’esports, Miguel Ángel

Moreno; entre d’altres.





GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8uKAmxne64

