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El  FC  Barcelona  optarà  a  revalidar  el  títol  de  campió  de  la  Supercopa  d’Espanya

femenina, després de guanyar amb una jugadora menys a la pròrroga el Real Madrid CF

(3-1).
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El FC Barcelona optarà a revalidar el títol de la Supercopa d’Espanya femenina, contra la

Real Sociedad, després de guanyar amb una futbolista menys i a la pròrroga un nou

Clàssic davant el Real Madrid CF (3-1). En la semifinal disputada a l’Estadi Romano José

Fouto, de Mérida, les blaugrana han mostrat la seva versió més competitiva per treure el

bitllet per la final, resistint amb deu jugadores durant més d’una hora de joc, i responent

al desgast amb molt de treball i una gran insistència que l’han conduït fins a la victòria.



L’equip dirigit per Jonatan Giráldez, que arribava a la competició com a vigent campió

de la Primera Divisió femenina i la Copa de la Reina, ha imposat un ritme alt des de

l’arrencada, dominant la circulació de pilota, trepitjant constantment camp contrari i

buscant amb persistència la porteria rival.  Fins que Clàudia Pina ha trobat el premi

desitjat, a l’equador del primer temps. La de Montcada i Reixac, rebent entre línies, s’ha

escorat per trobar el forat des del balcó de l’àrea, i ha col·locat un xut ras ajustat al pal

llarg per donar l’avantatge a les barcelonistes.



Un gir inesperat de guió

El guió, però, ha canviat radicalment a la represa. Les madridistes han entrat de ple en

el partit gràcies a un gol a pilota aturada. Caroline Weir transformava un servei directe

de falta, amb l’esquerra per sobre la barrera, per marcar l’empat. L’exigència s’ha vist

multiplicada amb l’expulsió per doble groga d’Irene Paredes, que ha obligat les culers a

incrementar  la  despesa  física  en atac.  Geyse  Ferreira  ha  capitalitzat  el  perill  culer,

ofegant la sortida rival i donant diversos ensurts a Misa Rodríguez, encara que no ha

pogut impedir el desenllaç del temps extra.



Les blaugrana eviten la tanda de penals

En els trenta minuts complementaris, les barcelonistes s’han mantingut vives, enfront

un rival que també ha fregat el triomf amb algunes oportunitats clares. No obstant això,

les catalanes han aconseguit oxigenar-se i desplegar-se amb sacrifici,  a través de la

possessió, per evitar la tanda de penals. Mariona Caldentey ha estat l’encarregada de

convertir un penal magistralment provocat per Lucy Bronze per fer pujar el segon, i

Salma Paralluelo ha donat la  tranquil·litat  definitiva empenyent-la al  darrer  instant,

gràcies a la pressió d’Oshoala en un servei de banda blanc, en una acció que ha estat el

fidel reflex de l’esforç culer per guanyar-se el lloc en una nova final.



La defensa del títol, contra la Real Sociedad

El FC Barcelona defensarà el títol aconseguit la temporada passada, en la final de la

Supercopa d’Espanya que tindrà lloc aquest diumenge 22 de gener, al mateix escenari,

davant la Real Sociedad (12.00 hores).  Les blaugrana buscaran proclamar-se campiones

de la competició per tercer cop a la seva història enfront les donostiarres, entrenades

per  l’exseleccionadora  catalana  absoluta  Natàlia  Arroyo,  i  que  arriben  de  derrotar

l’Sporting Club de Huelva en l’altra semifinal (1-0).



 


