
CATALUNYA – FRANÇA  10 – 4

Blanes, 28 de juny de 2008 Semifinal 1

CATALUNYA FRANÇA
 Jaume Llaverola (p) Olivier Gelebart (p)

 Xavi Brichs Julien Huvelin
David Cáceres  Guirec Henry

Jepi Selva Sebastien Landrin
Joan Manel Grasas  Igor Tarassioux

Raül Pelicano Jérôme Moriceau
Jordi del Amor Frédéric Hamon

Xavi Lladó Olivier Lesca
Jordi Molet Rémi Lasnier

David Arellano (p) Nicolas Guillen (p)

GOLS
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
8-3
9-3
9-4
10-4

CATALUNYA SERÀ A LA FINAL DESPRÉS DE GUANYAR FRANÇA

(min 4)  Càceres
Landrin (FD)  (min 5.30)

(min 6)  Brichs
(min 8.30)  Pelicano

Landrin (P)  (min 10)

(min 20)  Molet
(min 25)  Brichs

(min 25.30)  Càceres
(min 30.30)  Brichs

(min 40)  Molet
Moriceau (min 41)

(min 43)  del Amor
Lasnier (min 43)

(min 48)  Lladó

ÀRBITRES:   Josep Anton Ribó i Antonio Gómez

Partit amb molts gols i bon joc d'ambdues seleccions, que han mostrat un bon nivell i una 
creixent compenetració per part dels catalans. L'inici del partit ha estat molt igualat, amb 
un primer gol de Càceres amb un xut llunyà -venint des del mig del camp- que ha 
sorprès Gelebart. Landrin, de falta directa, ha empatat el partit un minut més tard i tot 
seguit en Xavi Brichs ha rematat la bola després que el porter aturés un xut d'en 
Càceres, per tornar a avançar Catalunya. Pelicano ha marcat en dos temps el 3 a 1 en 
xutar un penal i posteriorment en Landrin ha tornat a aprofitar un penal per marcar el seu 
segon gol d'un xut sec, certificant la seva especialitat a pilota aturada. Ha estat aleshores 
quan s'ha entrat en una fase de canvis en ambdós equips sense gols tot i les tres grans 
assistències d'en Molet que no han acabat en gol. Fins que el mateix Molet ha superat 
Gelebart, fent el 4 a 2 amb el que s'arribaria a la mitja part, amb uns minuts finals durs 
que han acabat amb diverses targetes.



L'inici de la segona part ha estat decisiu ja que, en sis segons i en jugada assajada, 
Brichs ha marcat el 5 a 2 recollit una assistència d'en Càceres, i mig minut més tard el 
mateix Càceres ha fet el 6 a 2 que ha tallat qualsevol possible reacció dels francesos de 
cara a la segona part. Una tasca que s'ha mostrat complicada perquè la selecció 
catalana ha posat "la directa" amb el tercer gol d'en Brichs, novament rematant 
l'assistència d'en Càceres i un golàs d'en Molet que ha xutat mentre queia, fent el 8 a 3. 
Els francesos han reaccionat amb un gran gol d'en Moriceau gràcies a l'assistència d'en 
Lasnier, però Del Amor ha fet el 9 a 3 en acció individual amb un gest d'habilitat tècnica. 
El marcador s'ha tancat amb un 10 a 4 després del gol d'en Lasnier, rematant a l'aire una 
centrada des del mig del camp, i el gol d'en Xavi Lladó rematant la darrera assistència 
d'un Càceres que ha brillat especialment en aquest aspecte.
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