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La Selecció Catalana sub 16 femenina fa història en proclamar-se campiona d’Espanya

per tercer cop consecutiu, després de batre la Comunitat Valenciana en una final

vibrant (1-0), a Gandia.
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VALENCIANA

Aina Pagespetit, Emma Ramírez, Alba Fernández, Ariadna Mingueza, Viktoria Adrianova, Clara

Carmona (Laura Mas 72’), Bruna Vilamala (Mariona Garcia 80’+4’), Emma Martín (Aina Duran

56’), Paula Jiménez (Aroney González 50’), Júlia Guerra i Ariadna Márquez.

Nerea Pallàs, Lara Sánchez, Thais Martínez, Núria Martínez, Gema Climent (Paula Casado

80’+4’), Ascensión Martínez (Fiamma Benítez 49’), Carolina Atienza, Nerea Vicente, Empar

Ibáñez, Natàlia Centelles (Carala Sorribes 64’) i Marta González (Carmen Domínguez 40’).

Bruna Vilamala (1-0, 31’).  

Iván Caparrós Hernández (àrbitre principal), César Argente Millán i Guillermo Ballester Vilar

(àrbitres assistents), Vicente Jorge Andújar Raya (quart àrbitre).



La Selecció Catalana sub 16 femenina s’ha proclamat aquest migdia campiona

d’Espanya per tercer any consecutiu, després de batre la Comunitat Valenciana en una

final vibrant (1-0). Les jugadores dirigides per Mireia Vera han tocat el cel a l’Estadi

Municipal Guillermo Olagüe, de Gandia, on han tombat les amfitriones amb un

excel·lent desplegament col·lectiu que els ha permès dur la iniciativa en el joc i en el

marcador, a través d’un magnífic futbol d’elaboració sumat a una actuació carregada



d’entrega, lluita i caràcter guanyador.

Una Catalunya atrevida ha imposat les seves senyes d’identitat des del xiulet inicial,

desbordant per les bandes i gaudint de profunditat per l’interior. Tot i així, s’ha trobat

una rival aguerrida i vertical que en una recuperació ha disposat d’un xut creuat de

Carolina Atienza que s’ha perdut per poc. Per part de la quadribarrada, Emma Martín

ha fet tremolar la porteria valenciana amb una volea que s’ha estavellat al travesser i,

poc després, la capitana Bruna Vilamala ha trobat el camí del gol en preparar-se-la a la

frontal i clavar l’esfèrica al fons de la xarxa amb una imparable canonada.



La Selecció, mantenint la identitat amb pilota per gestionar l’avantatge, també ha

sabut aplicar-se en el treball de contenció a la represa, amb esforç i solidaritat tant en

la pressió com en el tall. Enfront un conjunt adversari que ho ha intentat fins al final, les

catalanes s’han multiplicat per tapar les línies de passada i, amb espais a l’esquena i

fent gala del segell propi en la combinació, han rubricat un partit d’alt nivell amb el qual

la sub 16 femenina es consolida una altra temporada com la més forta en l’àmbit

estatal, a més d’assolir una nova fita que entra en la història del futbol formatiu català.



El directiu i responsable del futbol femení de la Federació Catalana de Futbol, Albert

Montull, i el director esportiu de l’FCF, Marc Vives, han presenciat l’encontre.
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http://fcf.cat/media/album/catalunya-comunitat-valenciana-final-campionat-d-espanya-sub-16-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=lERt65AVUDs

