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FUTBOL

La Damm guanya la 6a
edició de la Carnaval Cup
Fotos de Pep Morata

L

es magnífiques instal·lacions esportives municipals
de Premià de Dalt van acollir
el primer cap de setmana de
març la sisena edició de la International Carnaval Cup. Organitzada brillantment per Marin Sports Events,
va comptar amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Premià de Dalt, el
club de futbol del mateix municipi i
nombrosos patrocinadors i col·laboradors, Esportiu Maresme entre ells.

Gran nivell de
futbol, gran
assistència de públic
i magnífica
organització, on es
van viure 64 partits
Una competició ja consolidada en el
calendari futbolístic català, espanyol
i internacional. Va congregar a 28
equips de categoria infantil de primer
any (nascuts en 2006) de diferents
procedències, des dels Estats Units
fins al Japó, passant per Finlàndia
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L'alcalde Josep Triadó amb l'MVP del torneig

o Polònia. Això posa en evidència el
prestigi que ha aconseguit la Carnaval Cup més enllà de les nostres
fronteres. Tot un any de treball per
tenir-ho tot a punt i que surti a la perfecció, com així va ser.
Gràcies als seus dos camps de futbol
reglamentaris i dotze vestuaris, així
com fàcil aparcament i accessos, el
Municipal de Premià de Dalt s'ha convertit en un recinte elogiat per clubs i
jugadors. Unes instal·lacions que van
fer possible que es disputessin en tres
dies 64 partits de 40 minuts de durada. I que acollís a més de 3.000 persones en aquestes tres jornades entre
jugadors, tècnics, acompanyants i
familiars.

Futbolísticament parlant el torneig
ens va oferir grans partits... i grans
sorpreses. La primera, la magnífica
actuació de l'equip local, el Premià
de Dalt, que va derrotar la Reial Societat en fase de grups i va entrar en
els vuitens com a millor tercer. No es
va conformar amb aquesta fita i es va
plantar en quarts de final on va caure
en el torn de penals davant el poderós Manchester City. Una experiència
inoblidable per als locals.
L'altra sorpresa, negativa en aquest
cas, va ser la ràpida eliminació del
RCD Espanyol, finalista l'any passat
i que no va poder passar de vuitens
de final, on va ser derrotat pel Reus.
Tampoc l'últim campió, el València,
va tenir molt de recorregut. La Damm
va acabar amb les seves aspiracions
de revalidar el títol en quarts de final.
Les semifinals ens van oferir dos enfrontaments de molts quirats. D'una
banda, tot un clàssic del futbol català:
Barça-Damm. I per una altra, el duel
entre el Sevilla i el Manchester City.
La primera d'elles va ser tan igualada
que cap dels dos equips va poder fer
un gol, acabant en el sempre fatídic
llançaments de penals. Aquí els cervesers van estar més encertats que

El Municipal de
Premià de Dalt va
acollir per segon
any consecutiu
aquest prestigiós
torneig infantil
internacional
els blaugranes i van accedir a la final.
En la segona semifinal sí que es van
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AJUNTAMENT PREMIÀ DE DALT
Participants

Resultats

GRUP A
RC Celta de Vigo
Vic Riuprimer
Reus CF
FIF Lleida

VUITENS DE FINAL
Girona. 1 – Genk, 0
Barça, 2 – Reccoss, 1
Sevilla, 0 – Celta, 0
(3-2 penals)
Reus, 1 – RCD Espanyol, 0
Manchester City, 5 – Lonestar, 1
Damm, 2 – Vic, 0
Premià de Dalt, 0 – Manresa,
0 (2-1 penals)
València, 3 – Sant Gabriel, 0

GRUP B
Sevilla FC
Premier Barcelona
UE Vilassar de Mar
CE Sant Gabriel
GRUP C
FC Barcelona
Lonestar SC (EUA)
Stevenage FC (Anglaterra)
FC Lahti (Finlàndia)

QUARTS DE FINAL
Sevilla, 3 – Girona, 1
Barça, 1 – Reus, 0
Manchester City, 0 –
Premià de Dalt, 0
(3-2 penals)
Damm, 1 – València, 0

GRUP D
RCD Espanyol
KRC Genk (Bèlgica)
Virgínia United (EUA)
Fablok Chrzanow (Polònia)

SEMIFINALS
Sevilla, 4 – Manchester City, 1
Damm, 0 – Barça, 0
(3-2 penals)

GRUP E
Reial Societat
Damm CF
CE Premià de Dalt
Gimnàstic de Manresa
GRUP F
València CF
Mollet CF
CE Vilassar de Dalt
Girona FC

FINAL
Damm, 0 – Sevilla, 0
(3-2 penals)

FC Barcelona i Damm van protagonitzar una semifinal molt intensa

PREMIS INDIVIDUALS
Millor porter:
Marcos (Celta)

GRUP G
Manchester City (Anglaterra)
Reccoss United (Japó)
Ironi Modiin (Israel)
St. Kevin’s Boys (Irlanda)
veure gols en els quaranta minuts correguts de partit. Els andalusos, més
forts físicament, van jugar molt bé i
van golejar al Manchester City per un
contundent 4-1.
En una jornada de temperatura primaveral, amb les graderies abarrotades de públic, i en un partit presidit
per l'alcalde de Premià de Dalt, Josep
Triadó, Damm i Sevilla van brindar als
presents un intens partit de dues parts

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

Millor defensa:
Sergio Calle (Sevilla)
Millor migcampista:
Eloi Fernández (València)
Millor davanter:
Pol Montesinos (Barça)
El Sevilla va derrotar per 4-1 el Manchester City, un dels dos representants anglesos

de vint minuts cadascuna d'elles. Jugat de tu a tu, de poder a poder, ni
els uns ni els altres van aconseguir el
premi de gol. El títol, per tant, es va
decidir des dels onze metres. I aquí,
per segona vegada consecutiva, els
nois de la Damm van tenir millor encert marcant els tres penals. El Sevilla

va fallar un i es va haver de conformar
amb la segona plaça.
En qualsevol cas, un gran torneig. La
International Carnaval Cup ha rebut
grans elogis de tots els participants
per la seva magnífica organització...
Els responsables ja s'han posat en
marxa per a l'edició del 2020. •

Màxim golejador:
Justin Oboawoduo (Man City)
MVP Plata:
Hugo Lozano (Sevilla)
MVP Or:
Félix (Damm)
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