
Catalunya es posa a punt per la Fase Final
SELECCIÓ BASE MASCULINA | 22/05/2018

La Selecció Catalana sub 16 masculina completa davant el CF Damm Juvenil ‘C’ (0-1) el

darrer amistós previ a la semifinal de l’estatal, que l’enfrontarà la pròxima setmana

amb la Comunitat Valenciana.



 

CATALUNYA

CF DAMM JUVENIL 'C'

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CATALUNYA 0 - 1 CF DAMM JUVENIL 'C'

Arnau Rafús, Hugo Ramírez, Miquel Codina, Lluís Recasens, Óscar Tarensi, Álex Rico, Jaume

Jardí, Ricard Cartañá, Andri Lucas Gudjohnsen, Gerard Fernández i Roberto Navarro. També han

jugat Iker Venteo, Àlex Martín, Aleix Gorjón, Pau Culell, Moriba Kourouma, Unai Jódar, Pau

Russo, Brian Peña i Mamadouba Soumah.

Víctor Espejo, Arnau Cuadras, Nicolás Van Rijn, Álvaro Montesinos, Hicham Karrouch, Ruben

Quintanilla, Marc Llobet, Nil Garrido, Martí Torroda, Víctor Luque i Aitor Sánchez. També han

jugat Pau Ruiz, Albert Viciano, Roger Cunyat, Martí Alba, Ivan De la Peña, José Omar De la Cruz,

Brad Aleksander Madrigal, Thommy Stephano Bejarano i José Enrique Carrasco.

Nil Garrido (0-1, p. 61’).

Bernat Mas López (àrbitre principal), Andreu Mas López i Pau Dueñas Ramírez (àrbitres

assistents).





La Selecció Catalana sub 16 masculina ha completat aquesta tarda el darrer test previ

a la Fase Final del Campionat d’Espanya, davant el CF Damm Juvenil ‘C’, al Centre d’Alt

Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès. L’equip dirigit per Jaume Joan

Rius ha perdut per la mínima amb un gol de penal (0-1), en un amistós d’exigència

contra un adversari de major edat on la quadribarrada ha realitzat les últimes proves

en minuts de partit a pocs dies de la cita on lluitarà per arribar a la final i aixecar el títol

de l’estatal.



En un terreny de joc amb la superfície ràpida per l’efecte de la pluja, Catalunya ha

generat espais per combinar i progressar amb la pilota controlada. La Selecció ha

tingut la iniciativa durant el període inicial i ha creat perill a l’àrea rival, amb un fort tir

ras d’Hugo Ramírez que s’ha estavellat a la base del pal, després d’una jugada

construïda des de camp propi, i una rematada de cap de Ricard Cartañá en la segona

acció d’un servei de cantonada que ha aconseguit blocar el porter. Al darrere, Arnau

Rafús s’ha estirat per treure amb la punta dels dits un xut creuat del cerveser Marc

Llobet.



Novament la sub 16 masculina s’ha topat amb la fusta en una clara ocasió a la represa,

quan un cacau de Pau Russo, que ha vist el forat entre la defensa, ha picat al travesser.

En canvi, els barcelonins han estat capaços de desequilibrar el marcador amb una pena

màxima transformada des dels onze metres per Nil Garrido. Amb el xoc trencat i un

ritme incrementat, entre d’altres oportunitats, Bryan Peña ha disposat al tram final

d’un mà a mà que ha salvat Pau Ruiz, per una Catalana que la pròxima setmana durà a

terme les sessions d’entrenament definitives abans d’afrontar la semifinal davant la

Comunitat Valenciana, el dia 1 de juny a Paterna.
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