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La Selecció Catalana Aleví Femenina de Futbol Sala s'estrena disputant un partit

amistós contra el FS Ripollet, i s'emporta una treballada victòria per 2 gols a 7.



 

FS RIPOLLET

CATALUNYA
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FS RIPOLLET 2 - 7 CATALUNYA

Martina Álvarez, Guillem Brigido, Hugo Corpas, Mario Esteban, Leo Garcia, Lucas Gonzalez,

Xavier Gustems, Pablo López, Alejandro Pua, Manel Rendón i Marcos Salido

Alexia Rama, Paula Villar, Noa Aguilar, Mireia Sanchez, Ona Solans, Julia Vizcaino, Sònia

Cardona, Aina Bel, Laia Garriga, Maria Sorribes, Carla López i Alba Fernández

(1a part) 1 - 2 Marcos Salido; 2 - 7 Leo

Garcia

(1a part) 0 - 1 Paula Villar; 0 - 2 Sònia

Cardona; 1 - 3 Laia Garriga; 1 - 4 Ona

Solans. (2a part) 1 - 5 Maria Sorribes; 1 -

6 Ona Solans; 1 - 7 Alba Fernández



L'Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala aposta pel futbol sala

femení i, la present temporada 2017-2018 crea una nova categoria, l'Aleví femenina,

per tal de poder començar a formar i treballar amb les jugadores d'aquesta edat.



El d'avui, ha estat el primer partit de la Selecció Catalana Aleví femenina de Futbol

Sala, la qual s'ha enfrontat a l'equip Benjamí A del FS Ripollet. En el seu debut, s'ha

pogut veure un gran partit a nivell col·lectiu, on les jugadores han demostrat que tenen

un gran nivell de futbol sala.

Catalunya ha estat dominadora, i la Paula ha inaugurat el marcador després de

rematar en una jugada d'estratègia de còrner. Just després, la Sònia ha fet pujar el 0 a

2, després dun bon xut col·locat. L'equip visitant ha reaccionat amb una gran jugada de

Marcos Salido, on després d'una paret, ha marcat l'1 a 2 en el marcador.



La jugadora de Catalunya, Laia, després de robar una pilota, ha fet un potent xut per

enviar l'esfèrica al fons de la xarxa. A continuació, l'Ona ha augmentat l'avantatge

català, després de regatejar el porter rival, fent pujar l'1 a 4, amb el que s'ha arribat a la

mitja part.

Al segon temps, ha estat la Selecció Catalana la clara dominadora, amb un gran joc i,



després d'una bona transició en atac, la Maria ha marcat l'1 a 5. L'Ona, de nou, i l'Alba,

han estat les encarregades de marcar l'1 a 6 i l'1 a 7, respectivament, ambdues, després

de dues grans recuperacions i finalitzacions. Poc abans del xiulet final, el Ripollet, ha

retallat distàncies amb el 2 a 7 final que ha donat la victòria a una Selecció Catalana

Aleví femenina de Futbol Sala, que ha tingut un gran debut.
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http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-alevi-femenina-fs-ripollet-amistos-futbol-sala-2017-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=kMOimZVUkuo

