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SELECCIÓ BASE MASCULINA | 16/05/2018

La Selecció Catalana sub 16 masculina perd en els darrers minuts davant el vigent

campió de la lliga de Divisió d’Honor, per dos gols a un, en partit de preparació de la

Fase Final del Campionat d’Espanya.

FC BARCELONA

FC BARCELONA 2 - 1 CATALUNYA

Pablo Cuñat, Marc Alegre, Gerard Gómez, Aschalev Sanmartí, Jose Martínez, Javier Villar,

Zacarías Ghailan, Jorge Alestuey, Joaquim Martínez, Nicolás González i Andy Villar. També han

jugat Pol Tristán, Ramon Vila, Marc Lachevre, David Navarro, Marc Faja, Martí Riera, Xavi

Simons, Anwar Mediero, Pablo Moreno i Raül Martínez.



 

CATALUNYA

GOLS

TARGETES VERMELLES

CONJUNT ARBITRAL

Arnau Rafús, Hugo Ramírez, Miquel Codina, Aleix Gorjón, Óscar Tarensi, Ricard Cartañá,

Mamadouba Soumah, Moriba Kourouma, Jaume Jardí, Brian Peña i Roberto Navarro. També han

jugat Iker Venteo, Àlex Martín, Unai Jódar, Pau Culell, Andri Lucas Gudjohnsen, Pau Russo i

Gerard Fernández.

Raül Martínez (1-1, 70’); Anwar Mediero

(2-1, 76’).
Jaume Jardí (0-1, p. 23’).

  Hugo Ramírez (78’).

Salvador Morros Monge (àrbitre principal), Antoni Espadas Navarro i Víctor Moreno Martínez

(àrbitres assistents).



La Selecció Catalana sub 16 masculina ha protagonitzat un intens test aquesta tarda

enfront el FC Barcelona, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en un partit que ha perdut

en els darrers minuts després de portar la iniciativa en el marcador durant gran part del

duel (2-1). En amistós previ a la Fase Final del Campionat d’Espanya de Seleccions

Autonòmiques, l’equip dirigit per Jaume Joan Rius ha posat contra les cordes el vigent

campió de la lliga de Divisió d’Honor, en un xoc on tot i el resultat final ha projectat un



model de joc de possessió, circulació pel terra i profunditat per les bandes.

En un duel d’alt nivell competitiu col·lectiu i individual, davant un adversari de qualitat,

Catalunya ha proposat un futbol d’elaboració en curt i de pressió alta en la sortida de

pilota rival. Després d’un refús, Arnau Rafús ha intervingut davant el blaugrana

Joaquim Martínez en una acció franca i a la sortida del córner una rematada de cap de

Gerard Gómez s’ha perdut alta. A l’altra àrea, la quadribarrada ha avisat amb un tir a

boca de canó de Jaume Jardí que ha encertat a desviar Pablo Cuñat i, poc després, el

mateix davanter ha provocat un penal en una internada que ell mateix s’ha encarregat

de transformar.



La Selecció, a la represa, ha estat a punt d’ampliar l’avantatge en una ràpida

combinació on el xut de Pau Russo s’ha topat amb la cama del porter en el mà a mà. En

canvi, els barcelonistes han exhibit una major efectivitat i en el tram final han capgirat

el signe de l’encontre, amb les dianes de Raül Martínez, en aprofitar una centrada al cor

de la petita amb la bota, i d’Anwar Mediero, amb un dur cacau en culminar un vertical

contracop, davant una Catalana que en les properes setmanes continuarà amb la

preparació de la semifinal de l’estatal, que l’enfrontarà amb la Comunitat Valenciana a

Paterna l’1 de juny.



GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-seleccio-catalana-sub-16-masculina-amistos-2017-2018/1

