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La Selecció Catalana Infantil femenina de futbol sala derrota 0 a 2 una defensiva

Madrid en una final que ha dominat clarament de principi a fi.



MADRID
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Espectadors: 200 persones, aproximadament.

MADRID 0 - 2 CATALUNYA

Lucía Olea, Alba González, Ainhoa Sara Guerrero, Silvia Carral, Lydia Rosa, Lucía López, Andrea

Saz, Beatriz Parrón, Lucía Velasco, María Roa, Ariadna Pérez i Lucía Rodríguez.

Júlia Sanz, Helena Rodríguez, Sandra García, Emma Cardona, Aina Torrents, Ana Matito, Coral

Amate, Laia Rojo, Teresa Orellana, Daniela Salvat, Kristine Claire i Clàudia Hernández.

Emma Cardona (0-1, 29’); Kristine Claire

(0-2, 40’).





La Selecció Catalana Infantil femenina de futbol sala s’ha proclamat de manera brillant

campiona d’Espanya a Noia, Galícia, després de superar 0 a 2 una rocosa Madrid. Les

de Jordi Barrero arrodoneixen amb la consecució del títol un Campionat extraordinari,

on s’han mostrat molt superiors als quatre rivals als quals s’han enfrontat. Un gol

d’Emma Cardona i una diana de Kristine Claire a les acaballes de l’encontre donen la

victòria a una Selecció que ha ofert un nivell fantàstic durant els tres dies de

competició, anotant 18 gols i encaixant només 1.



Pacient, decidida, intensa i amb les idees clares. Així ha sortit Catalunya al parquet del

Pavelló Municipal de Noia contra Madrid. La Selecció ha portat el pes del duel des de

l’inici davant d’un combinat madrileny que ha renunciat a jugar la pilota. La Catalana ha

combinat amb precisió i rapidesa, buscant una escletxa entre la poblada defensa rival.

La primera arribada perillosa de Catalunya ha estat un xut de Laia Rojo que la portera

madrilenya ha pogut desviar a córner. Per la seva part, Madrid ha defensat molt a prop

de la seva àrea i ha intentat generar perill al contraatac.



La Selecció ha dominat el xoc a plaer, creant ocasions en atac i defensant amb

solvència les escasses arribades adversàries. Aina Torrents també ha gaudit d’una

bona oportunitat per avançar a la Catalana en el marcador, però una defensora de

Madrid ha rebutjat el seu xut en el darrer instant. L’única aproximació perillosa

madrilenya ha estat un tir de Lucía Rodríguez que la portera catalana Clàudia

Hernández ha pogut refusar en una sensacional intervenció.



El guió de la final no ha canviat a la represa. Catalunya ha seguit dominant l’encontre

contra un bloc madrileny que no trobava la manera de fer mal a la Selecció, molt

còmode al parquet. Teresa Orellana ha provat fortuna amb un xut que ha sortit

fregant el pal. El premi a la insistència catalana ha arribat al minut 29, quan Emma

Cardona ha inaugurat el marcador amb un tir ajustat a la base del pal. I, ja en el darrer

minut, Kristine Claire ha sentenciat el matx amb una diana al contraatac en un xut de

qualitat. Així ha estat com Catalunya, amb un joc vistós i alegre, s’ha proclamat

campiona d’Espanya.

Al partit ha estat present el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol, José Miguel Calle.
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http://fcf.cat/media/album/catalunya-madrid-final-campionat-d-espanya-infantil-femeni-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=-X8d-BJDVK8

