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L’FCF  TV  ha  retransmès  en  directe  el  partit  entre  La  Barca  Monistrol  i  el  CFS

Esparreguera, de la 3a Divisió nacional de futbol sala, amb victòria visitant per 3 a 4.

La permanència, en joc. La Televisió de l’FCF s’ha desplaçat fins al Pavelló Municipal Pau

Ribas de Monistrol de Montserrat per viure en directe el 40è capítol de la temporada a

través  de l’FCF TV.  I  és  que a  partir  de les  18.00 hores,  l’FCF TV ha viscut  en per

streaming el partit entre La Barca Monistrol i el CFS Esparreguera, duel corresponent a

la 21a jornada de la 3a Divisió nacional de futbol sala, i que ha finalitzat amb victòria

visitant per 3 a 4.

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.



La Barca Monistrol – CFS Esparreguera | 3a Divisió nacional FS – Jornada 21

Remuntada abans del descans. El CFS Esparreguera ha començat el partit amb el gol

d'estratègia  de  Marc  Godall  i  s'ha  trobat  més  còmode durant  els  primers  minuts,

ofegant la sortida de pilota de La Barca Monistrol. A mesura que han passat els minuts,

el conjunt local ha anat creant ocasions de perill, ha pujat la intensitat defensiva i al dos

minuts pel descans, i amb poc més d'un minut de diferència, ha arribat la remuntada.

Roger ha empatat el marcador i Ibai Torné, amb un gran gol, ha col·locat el 2 a 1, resultat

amb el qual s'ha arribat al descans.

A la mitja part, el president de La Barca Monistrol, Joan Manuel Grima, i el coordinador

del Sènior del CFS Esparreguera, Josep Rodríguez, han explicat els objectius d’aquesta

temporada.   

I  remuntada també a  la  segona.  I  és  que el  CFS Esparreguera  ha estat  capaç de

remuntar el partit a la segona part. L'empat ha arribat al minut 27 quan el conjut local

s'ha quedat amb un jugador menys i  Said ha aprofitat la superioritat numèrica per



empatar. I la remuntada, amb dos gols consecutius. El 2 a 3 per mitjà de Carles i Said,

altra vegada, ha col·locat el 2 a 4. Tot i aixo, i amb porter-jugador, La Barca Monistrol ha

estat capaç d'escurçar diferències, però el 3 a 4 final ja no s'ha mogut.

Al final del partit, en declaracions a l’FCF TV, el jugador destacat del partit, Said, s’ha

mostrat molt content per endur-se la victòria. 

La Lliga Catalana de Futbol Sala en directe tornarà dissabte vinent des de la Ciutat

Esportiva Joan Gamper.
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https://www.youtube.com/watch?v=QNgkrNRwCok

