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El berguedà Toni Fuidias guanya la
Champions juvenil amb el Reial
Madrid
El jove porter, de 19 anys, va incorporar-se al planter madrileny l'any 2013
després de ser descobert per un dels informadors històrics de l'equip blanc a
Catalunya

El berguedà Toni Fuidias amb el seu entrenador, Raúl González Blanco. | Toni Fuidias / Twitter

El porter berguedà Toni Fuidias ha guanyat la Champions juvenil amb el planter del Reial Madrid.
L'equip merengue, entrenat pel mític exdavanter blanc, Raúl Gonzàlez Blanco, es va adjudicar per
primera vegada la Lliga de Campions Juvenil, la Youth League, a l'imposar-se al Benfica (2-3) a
Nyon el passat 25 d'agost.

? ¡Campeones! ¡Campeones!¡Campeones! Olé! Olé! ?#UYL
(https://twitter.com/hashtag/UYL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @lafabricacrm
(https://twitter.com/lafabricacrm?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/VkqhX5cktO
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? UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) August 26, 2020
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(https://twitter.com/UEFAYouthLeague/status/1298652353843867649?ref_src=twsrc%5Etfw)
Raúl que va fer-se càrrec de l'equip juvenil per aquest torneig, davant la marxa de Dani Poyatos
al Panathinaikos, va aconseguir alçar-se amb el trofeu continental amb la presència de diversos
jugadors del primer filial.
Toni Fuidias no va ser el porter titular de la final, però sí que disputar el partit de vuitens contra la
Juve i les semifinals amb el Salzburg. Raúl va apostar per la rotació dels porters durant tota la
competició.
Nunca dejes de perseguir tus sueños ??? #realmadrid
(https://twitter.com/hashtag/realmadrid?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #uyl
(https://twitter.com/hashtag/uyl?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/va7xNwZQNK
(https://t.co/va7xNwZQNK)
? TONI FUIDIAS RIBERA (@iamtonifuidias) August 29, 2020
(https://twitter.com/iamtonifuidias/status/1299801496964530180?ref_src=twsrc%5Etfw)
Toni Fuidas ha estat porter del Juvenil A del Reial Madrid en l'última temporada, en la qual ja ha
començat a jugar amb el Castella, el filial. El mes de febrer va viure la seva primera convocatòria en
partit oficial amb el primer equip.
El jove Toni Fuidias, de 19 anys, va incorporar-se al planter del Reial Madrid l'any 2013 després
de ser descobert per un dels informadors històrics del Reial Madrid a Catalunya, Manolo Romero.
Va començar la seva trajectòria esportiva al CE Berga abans de passar pels planters del CE
Manresa i del Gimnàstic. Va fitxar per l'equip madrileny amb només 12 anys.
Destaca pel seu domini del joc aeri i per la seva agilitat i presència, que el converteixen en un
porter molt complet amb extraordinàries qualitats físiques.

Yeeessssssssss!!!!!!!! pic.twitter.com/Pa8Yv7LVLv (https://t.co/Pa8Yv7LVLv)
? TONI FUIDIAS RIBERA (@iamtonifuidias) August 25, 2020
(https://twitter.com/iamtonifuidias/status/1298386179352662018?ref_src=twsrc%5Etfw)
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