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Aquesta setmana quatre equips del club han disputat ronda de Copa Catalunya, el cadet A i el
juvenil A van superar les seves respectives eliminatòries i ja es troben a quarts de final, mentre
que Femení Base va caure a casa i el sènior A masculí va caure eliminat als setzens de final a
la tanda de penals a la pista del Montcada.

El cadet A va superar al Castellar a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat
1. Esmentar que el gol del conjunt mataroní el va fer el porter Oriol Caso. Ara a quarts de final
els vermells rebran a casa el Natació Sabadell.

Menys va haver de patir el juvenil A que va guanyar 2 a 4 a Cerdanyola del Vallès, tot i
l’amenaça de pluja el matx que s’havia de jugar en una pista exterior es va acabar disputant i
els mataronins van guanyar amb solvència gràcies als gols de David Peña, Joel Ciscar (2) i
Llibert Canal. Ara el rival a quarts de final serà el Catgas Santa Coloma que visitarà el Pavelló
Teresa Maria Roca.

El Femení Base A va fer un bon partit davant l'Arenys de Munt, però les visitants van fer valer
la seva superioritat física per emportar-se la victòria i l'eliminatòria per un contundent 0 a 3.

El sènior A del Futsal Aliança Mataró va caure eliminat de la Copa a la pista del Montcada, un
equip que milita a Tercera Divisió Estatal, després de caure derrotat a la tanda de penals. Els
mataronins van ser superiors durant molts minuts, però els locals són els que va colpejar primer
i es va avançar fins a dos cop, però Pol Tolrà amb dos gols va empatar el matx. Tot seguit la
superioritat mataronina en el joc es va plasmar en el marcador amb els gols de Medina i Pol
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Novo (2-4), però els locals primer van escurçar diferències i després aprofitant l’expulsió d’Eric
Izquierdo van fer el definitiu 4-4.

Després a la loteria dels penals els locals van tenir la sort de cara i es van emportar la victòria i
la classificació per jugar els vuitens de final.

El juvenil A del Futsal Inlingua Mataró va guanyar 2 a 5 a la complicada pista del Ripollet, i
continua lluitant frec a frec amb el FC Barcelona pel títol de lliga nacional, cosa mai vista en la
història del club. Ara aquest cap de setmana no hi haurà lliga, tot i que els vermells dijous si
que jugaran els vuitens de final de Copa Catalunya a la pista del FS Cerdanyola. Dimarts a les
19:30 hores els mataronins rebran la visita de la Unión de Santa Coloma de Gramenet, matx
que en el seu dia es va ajornar per causes meteorològiques. Si els mataronins sumen els tres
punts es quedaran a només dos punts dels blaugranes quan restaran dues jornades per acabar
el campionat.

Els mataronins van dominar la primera part de principi a fi, tot i així només Víctor Galera a
passada de Llibert Canal va aconseguir foradar la porteria local. A la represa al minut 3’ de joc,
després d’un córner Víctor Galera va fer el 0-2. Tot seguit els locals van retallar diferències,
però els mataronins no es van venir avall i a manca de vuit minuts pel final, Kambon Touré
després de sortejar un rival va realitzar un gran xut de puntera que va entrar per l’escaire.
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Els locals van seguir anant a per totes i van cometre la sisena falta que va executar
magistralment David Peña (1-4). Ja amb el Ripollet jugant de cinc Joel Císcar va treure de
banda ràpid perquè Kambon Touré fes el cinquè gol mataroní. I ja a les acaballes del matx els
de casa van fer el definitiu 2 a 5.

Van jugar: Pau Bassa, Llibert Canal, Pablo Fernández, David Peña, Victor Galera, Marc
Vinyals, Kambon Touré, Joel Císcar i Adrià Lara.

Esmentar que al Futsal Mataró li queden dos partits a casa davant La Unión i Montcada i acaba
el campionat dissabte 28 d’abril a la pista del Palma Futsal Mallorca. Per la seva banda, el
Barça li queda rebre a casa el CN Sabadell i tancarà la lliga a la pista de la Unión de Santa
Coloma de Gramenet.

Destacar que aquesta setmana el juvenil del club David Peña Romero jugarà amb la selecció
catalana sub 19 la fase final del Campionat d’Espanya a Utebo (Saragossa), enfrontant-se
dissabte 14 davant Galícia, l’altre semifinal la jugaran Madrid i Aragó.
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