
CATALUNYA–VIVA HABITAT BLANES  4 – 2

Blanes, 29 de juny de 2008 FINAL

CATALUNYA VIVA HABITAT BLANES
 Jaume Llaverola (p) Ernest Freixes (p)

 Xavi Brichs Ramon Benito
Jordi del Amor Miguel Angel Sánchez

Joan Manel Grasas Xavi Armengol
Raül Pelicano Kimi Ridaura

Jepi Selva Àlex Ridaura
David Cáceres Dani Rodríguez

Xavi Lladó
Jordi Molet

GOLS
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2

CATALUNYA GUANYA LA GOLDEN CUP

(min 6)  Brichs
A. Ridaura  (min 15)

Armengol  (min 33)

(min 38.30)  Selva
(min 41)  Pelicano

(min 48)  Brichs

ÀRBITRES:   Oscar Valverde i Antonio Gómez

Catalunya s'ha proclamat campiona de la cinquena edició de la Golden Cup 
després de guanyar el Viva Habitat Blanes a la final per 4 a 2.

Els dos equips han sortit molt concentrats disposats a adjudicar-se per tercera 
vegada la competició i han jugat una final a l'alçada d'una competició oficial. 
La primera ocasió clara del partit ha estat d'en Miquel Angel Sanchez que ha 
enviat la pilota al pal i el partit ha continuat amb una fase de moltes faltes que 
tallaven el ritme del joc fins que, al minut 6 Brichs ha desviat un xut de Del 
Amor per inaugurar el marcador amb l'1 a 0. Diversos canvis de Catalunya han 
servit per anar dosificant els jugadors, que continuaven a l'atac amb noves 
oportunitats clares i algun xut al pal. El Blanes ha augmenat la pressió sobre la 
porteria de Llaverola fins que Àlex Ridaura ha pogut rematar un xut llunyà que 
havia fet Rodriguez i empatar el partit. El Blanes ha crescut amb aquest gol, 
de manera que el mateix Àlex Ridaura ha llençat una bola al pal i més tard en 
Llaverola ha aturat una falta directa llençada per en Dani Rodriguez.



La segona part s'ha iniciat també amb un joc intens i al minut 33 Armengol ha 
sorprès Llaverola -que esperava una passada al segon pal- per fer un fort xut 
al primer pal i avançar el Blanes amb el 2 a 1. Poc després el Blanes hauria 
pogut sentenciar, però Llaverola ha aturat una falta directa del mateix 
Armengol. Això ha donat forces a la selecció catalana que ha reaccionat amb 
un gol de Selva en una jugada de tècnica dins l'àrea (2-2) primer i 
posteriorment amb un golàs de Pelicano que ha xutat des del centre del camp 
i l'ha clavat per l'escaire. A dos minuts pel final Brichs ha sentenciat amb el 4-2 
des de dins l'àrea.

Un cop acabat el partit, l’alcalde de Blanes, Josep Trias ha fet entrega a 
Jaume Llaverola de la copa de campions a la selecció de Catalunya i un val de 
6.000 euros per una estada a la nova ciutat esportiva de Blanes. El Blanes ha 
rebut el trofeu de segon classificat i una estada valorada en 3.000 euros a la 
nova ciutat esportiva de Blanes. Pelicano i Brichs, de Catalunya, han estat els 
màxims golejadors amb 7 dianes cadascú.
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