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L’FCF TV ha retransmès en directe el partit entre el Covisa Manresa FS i el Barça, de la

Divisió d’Honor Aleví de futbol sala, amb victòria local per 2 a 0.

Partit  de gran nivell  de futbol sala base.  La Televisió de l’FCF s’ha desplaçat fins al

Pavelló  Municipal  El  Pujolet  de  Manresa  per  viure  en  directe  el  31è  capítol  de  la

temporada a través de l’FCF TV. I és que a partir de les 12.30 hores, l’FCF TV ha viscut per

streaming el partit entre el Covisa Manresa FS i el Barça, duel corresponent a la 14a

jornada de la Divisió d’Honor Aleví de futbol sala, i que ha finalitzat amb victòria local per

2 a 0.

Per aquesta retransmissió de l'LCFS en directe, l'encarregat de posar l'anàlisi tècnica ha

estat el responsable i secretari tècnic de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de

futbol sala, Jordi Gay.



Covisa Manresa FS - Barça | Divisió d’Honor Aleví FS – Jornada 14

La primera part entre el líder i el tercer classificat ha estat igualada, amb ocasions pels

dos equips en què els porters han estat providencials per mantenir l'empat a zero fins

que, als darrers segons i després d'un temps mort de Marc Cirera, Maria Gonfaus ha

obert la llauna del marcador.

A la mitja part,  el director de la coordinació del Club Manresa FS, Angel Català i  el

coordinador del Barça de futbol sala, Ari Santos, s’han mostrat ambiciosos per aquesta

temporada. 

A la represa, Arnau Mas ha estavellat la pilota al pal per empatar el matx i, després d'una

bona recuperació de Pau Jiménez, Marçal Gómez ha marcat el 2 a 0. El Barça ha tingut

ocasions  per  escurçar  diferències  per  mitjà  de  Mateu Julià  i  d'Eric  Martin,  però  el

marcador ja no s'ha mogut més i la victòria ha quedat a casa i el Covisa Manresa FS

suma 39 punts, mentre que el Barça es queda amb 30.

Al final del partit, en declaracions a l’FCF TV, el jugador destacat del partit, Pau Jiménez,



s’ha mostrat molt content per endur-se la victòria. 

La Lliga Catalana de Futbol Sala en directe tornarà diumenge vinent.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tqv36hGBToA

