
L’Espanyol supera el Femení Manu Lanzarote i es
classifica per a la final
FUTBOL FEMENÍ | 15/06/2018

Un efectiu conjunt blanc-i-blau doblega l’equip egarenc per 3 a 0 i obté el bitllet per

disputar la final del Campionat de Catalunya Juvenil Cadet Femení.
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GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 100 persones, aproximadament.

RCD ESPANYOL 3 - 0
FEMENÍ MANU

LANZAROTE CF

Janet Martínez, Nerea Chávez, Emma Ramírez, Irene Corral, Xènia Pérez, Yaiza Navarro, Lívia

Martínez, Mar Serracanta, Ariadna Sánchez, Mariona Segalés i Ana Hernández. També han

jugat: Judith González, Ariadna Perea, Paula Bohigas, Alejandra Gracia, Coral Fernández i Elena

Viñas.

Laia García, Alba Ortiz, Laia Boter, Mireia Vallcorba, Clara Sanz, Noah Miranda, Peke, Lucía

García, Chari Márquez, Natalia Ruiz i Marina Palmero. També han jugat: Vicky de Paula, Emma

Loughman, Clara Farriol, Laura Quero, Mariona García i Zaira Bautista.

Ana Hernández (1-0, 5’); Ariadna Sánchez

(2-0, 23’); Alejandra Gracia (p. 3-0, 77’).
 

Coral Couso Cuadrado (àrbitra principal); Iria Pujol Colell i Ainoa Casado Buendía (àrbitres

assistents); i Devani Cervantes Basachs (4a àrbitra).





L’Espanyol ha començat de la millor manera possible la semifinal  contra el Femení

Manu Lanzarote del Campionat de Catalunya Juvenil Cadet Femení al Complex

Esportiu Futbol Salou. Quan només s’havien disputat cinc minuts, Ana Hernández ha

avançat el conjunt blanc-i-blau amb un sensacional xut des de fora de l’àrea que ha

entrat per l’escaire, impossible d’aturar per a Laia García. Amb aquest gol matiner,

l’Espanyol, ben plantat al terreny de joc, ha combinat amb encert i fluïdesa, sobretot al

mig del camp. Per la seva part, el Femení Manu Lanzarote ha defensat amb les línies

juntes i ha esperat fer mal al contraatac.



El partit s’ha anivellat a l’equador del primer temps. El bloc de Terrassa ha pressionat

més amunt per dificultar la sortida de la pilota de l’Espanyol. Així ha estat com Marina

Palmero ha gaudit d’una bona ocasió per empatar l’encontre, però el seu xut ha sortit

lleugerament desviat. No obstant això, les blanc-i-blaves han aprofitat una pèrdua

rival a la zona de creació per anotar el 2 a 0. Ana Hernández ha conduït un veloç

contraatac que Ariadna Sánchez, al primer toc, ha enviat al fons de la xarxa.



A la represa, el Femení Manu Lanzarote, valent i decidit, ha seguit pressionant a prop

de l’àrea de l’Espanyol per intentar recuperar la pilota com més aviat millor. Malgrat

això, el conjunt blanc-i-blau, precís en les passades i amb les idees clares, sempre ha

trobat la manera de sortir amb la pilota jugada des del darrere. Quan faltaven només

tres minuts per a la conclusió del duel, l’Espanyol ha sentenciat la semifinal amb una

diana d’Alejandra Gracia de penal. D’aquesta manera, el conjunt blanc-i-blau jugarà

demà, dissabte 16 de juny, la final a les 17.30 hores del Campionat de Catalunya Juvenil

Cadet Femení.
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http://fcf.cat/media/album/rcd-espanyol-femeni-manu-lanzarote-cf-semifinals-campionat-catalunya-juvenil-cadet-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=jgsouLpEzWE

