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La Selecció Catalana sub 16 femenina guanya el CE Sabadell FC (5-1) en l’últim partit

amistós de la temporada abans d’afrontar la Fase Final del Campionat d’Espanya a

Gandia.

CE SABADELL FC

CE SABADELL FC 1 - 5 CATALUNYA

Silvia Piñol, Gisela Fernández, Desi Moya, Sara García, Maria Oseti, Maria Bolivar, Alba

Rodríguez, Sara Parra, Clàudia Bruch, Lidia Rodríguez, Sara Palmeiro. També ha jugat: Antonela

Marcia Buele.



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Aina Pagespetit, Queralt Ping Estrada, Alba Fernández, Ariadna Mingueza, Emma Ramírez,

Maria González, Viktoria Adrianova, Clara Carmona, Aroney González, Emma Martín, Bruna

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

Guerra, Marina Jover.

Maria Bolivar (1-4, 35’).

Bruna Vilamala (0-1, 15’); Aroney

González (0-2, 17’; 0-3, 25’); Bruna

Vilamala (0-4, 31’); Maria González (1-5,

38’).

  Aina Duran (45’).

Devani Cerbantes Basachs (àrbitra principal); Hèctor Corzo Collado i Andreu Mas López

(àrbitres assistents).





Catalunya ha disputat l’últim partit de preparació aquest dimarts 29 de maig de 2018

al Complex Esportiu Municipal Olímpia davant un CE Sabadell FC ben posicionat i

efectuant una bona pressió. La sub 16 ha plantejat un duel molt seriós, en el qual les

jugadores dirigides per Mireia Vera han portat la iniciativa i han volgut sentenciar ràpid

el xoc. Bruna Vilamala ha obert el marcador als quinze minuts de joc i, poc després,

Aroney González ha marcat un doblet per deixar ben encarrilat el duel.



Tot i que el Sabadell ha estat ben posicionat i ha competit amb molta energia durant

tot l’enfrontament, no ha pogut aturar els atacs d’una Selecció que volia deixar el llistó

ben alt abans d’afrontar la Fase Final del Campionat d’Espanya. Les sabadellenques

han avançat línies per pressionar a dalt, però veient la bona sortida de pilota de la

Catalana han optat per desenvolupar el seu joc a tres quarts de camp. Maria Bolivar ha

fet l’1-4, però el domini i la possessió de la pilota ha estat de Catalunya. Tant és així que

s’han generat moltes accions de perill i s’han efectuat un gran nombre de córners.

La Selecció Catalana ha sabut treure profit dels espais i ha sorprès a les rivals a la

contra. Bruna Vilamala ha tornat a veure porteria, mentre que Maria González ha

tancat el resultat amb el definitiu 1-5. L’objectiu, arribar amb bones sensacions a la

Fase Final, s’ha aconseguit amb escreix i, d’aquesta manera, Catalunya viatjarà amb

òptimes condicions a Gandia del 8 al 10 de juny per disputar aquesta Fase Final estatal.
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