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Catalunya perd el penúltim partit amistós davant el CD Sant Gabriel (3-1) abans de

disputar la Fase Final del Campionat d’Espanya tot i mostrar un bon joc i generar més

accions de perill.



CD SANT GABRIEL

CATALUNYA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CD SANT GABRIEL 3 - 1 CATALUNYA

Alba Sánchez, Lara Palomino, Carla López, Laura Chamizo, Vanesa Obis, Malena Martínez,

Andrea Salvador, Paula López, Andrea López, Paula Sánchez, Míriam Jiménez. També han jugat:

Sandra López, Mireia Gironès, Marta Campanales, Tania Moyano, Adriana Manau, Irene Sánchez.

Aina Pagespetit, Emma Ramírez, Marina Jover, Ariadna Mingueza, Alba Fernández, Maria

González, Viktoria Adrianova, Clara Carmona, Aroney González, Emma Martín, Paula Jiménez.

També han jugat: Sarai Alfonso, Ariadna Márquez, Laura Mas, Júlia Guerra, Aina Duran.

Paula Sánchez (1-1, 21’); Tania Moyano

(2-1, 57’; 3-1, 63’).
Paula Jiménez (0-1, 15’).

Carla Borràs Polo (àrbitra principal); Josue Medina Pérez i Carlota Serra Fernández (àrbitres

assistents).





La Selecció Catalana sub 16 femenina està a punt per viatjar a Gandia i disputar la Fase

Final del Campionat d’Espanya. Amb la vista posada en les semifinals de la competició,

les futbolistes dirigides per Mireia Vera han jugat el penúltim partit amistós de la

temporada, en aquest cas davant el CD Sant Gabriel al Municipal José Luis Ruiz

Casado, a Sant Adrià del Besòs. Catalunya, completament focalitzada en el seu

objectiu, ha arribat més vegades a l’àrea contrària, tot i que sense crear excessiu perill.

El sistema amb el qual ha sortit el Sant Gabriel, molt defensiu, ha dificultat trobar línies

de passada cap a les jugadores més avançades. Tanmateix, la persistència ha tingut

premi als quinze minuts de joc. Viktoria Adrianova ha arribat a la línia de fons per fer la

passada de la mort cap a Paula Jiménez, qui s’ha avançat ràpidament a la defensa per

obrir el marcador.



Adrianova ha fet estralls per la banda dreta, generant una superioritat que no s’ha

aprofitat al segon pal, on han anat a parar les seves centrades. Amb un bloc molt

tancant en el seu camp, el Sant Gabriel ha sortit a la contra per crear ocasions, però la

defensa de la sub 16 ho ha impedit. De fet, l’únic xut entre els tres pals ha estat en una

falta lateral rematada de cap per Paula Sánchez que ha acabat al fons de la xarxa.

Aquesta dinàmica, però, l’han modificat al segon temps, en el qual tots dos conjunts

s’han mostrat més agressius.



Catalunya ha pressionat amb més intensitat la sortida de pilota i en una d’aquestes

accions, Adrianova ha robat a la frontal de l’àrea, encarant tota sola la portera. Quan el

seu xut estava a punt d’entrar, ha aparegut Andrea Salvador per treure-la sobre la línia

de gol. El fet d’obrir el camp ha donat aire fresc a un Sant Gabriel que s’ha mostrat més

atrevit en atac. Un refús de la defensa de la Catalana l’ha recollit Tania Moyano a la

frontal de l’àrea i, tot i que el seu xut ha anat molt centrat, a la portera Sarai Alfonso se

li ha escapat i ha significat el 2-1. Poc després, en una mala passada en defensa,

Moyano ha marcat un bon gol en veure avançada a Alfonso. La Selecció sub 16 ho ha

seguit intentant fins al xiulet inicial, però s’ha topat amb una Alba Sánchez molt segura

sota pals. Així doncs, del 8 al 10 de juny, Catalunya anirà fins a Gandia, València, per

intentar revalidar el títol de campiones d’Espanya.
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