
Una intensa Catalunya cau davant el Levante Las Planas
FUTBOL FEMENÍ | 05/12/2018

La Selecció Catalana sub 15 femenina ha jugat l’últim partit amistós (2-1) abans de

disputar la primera fase del Campionat d’Espanya a Hospitalet de Llobregat.
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Judit González, Arija, Judith Saubi, Núria Rivas, Belén García, Mireia Pérez, Teresa Ibáñez,

Ariadna Lara, Kaoutar Tekki, Charly, Meritxell Rodríguez. També han jugat: Nerea Gómez, Anna

Armengol, Maria Rubio, Jesica, Sandra, Lucy Cunningham.

Meritxell Font, Judit Pujols, Lucía Carmona, Berta Gras, Esther Laborde, Laura Lobo, Laura Mas,

Júlia Bartel, Ona Baradad, Nora Fernández, Ana Sánchez. També han jugat: Andrea Crespo, Judit

Ferré, Meritxell Martín, Berta Doltra, Laia Martret, Núria Pon, Ariadna Domènech.

Teresa Ibáñez (1-0, 25’); Kaoutar Tekki

(2-0, 31’).
Ona Baradad (2-1, 39’).

Héctor Robas Bondia (àrbitre principal), Daniel Lucas Gómez i Alejandro Fernández Calero

(àrbitres assistents).



En el tercer i últim partit amistós que ha disputat la Selecció Catalana sub 15 femenina,

ha hagut de suar de valent per intentar remuntar el duel enfront l’equip de Preferent

del FC Levante Las Planas. Tot i que Catalunya ha tingut la possessió de la pilota,

l’equip de Sant Joan Despí s’ha avançat en el marcador gràcies a les passades en llarg,

generant contres letals. La sub 15 s’ha vist obligada a moure la pilota entre la línia

defensiva i el mig del camp, ja que la tancada defensa del Levante ha dificultat trobar

els espais necessaris per combinar amb les davanteres. Les locals només han hagut

d’esperar una contra per superar les espatlles de la defensa de la Catalana. Així ha

estat com Teresa Ibáñez ha encarat Meritxell Font, qui ha rebutjat en primera

instància, però la pilota ha tornat als peus d’Ibáñez, que ha marcat a plaer.



Just abans del gol, Catalunya ha disposat d’una gran ocasió, però el cop de cap Nora

Fernández ha marxat per sobre el travesser. Kaoutar Tekki ha ampliat la diferència

amb una vaselina, però Catalunya ha persistit amb la idea del joc associatiu per trobar

ràpidament a les jugadores més avançades. Ana Sánchez ha vist la carrera d’Ona

Baradad per la banda i la seva passada en llarg s’ha convertit en una gran assistència

pel 2-1.



El ritme de la segona part ha estat frenètic, però han faltat ocasions clares per part

dels dos conjunts. De la mateixa manera que en el primer temps, Catalunya ha tingut

més control de la pilot, però no ha estat encertada en l’última passada. Les jugadores

dirigides per Mireia Vera no han desistit en cap moment i en l’últim minut de

l’enfrontament, Judit Ferré ha rebut una passada a l’espai que s’ha convertit en un u

contra u amb la portera, que no l‘ha aturat del tot, però sí ha servit per evitar un empat

in extremis. La Selecció Catalana sub 15 femenina, després de dues victòries i una

derrota en els partits amistosos jugats, participarà a la primera fase del Campionat

d’Espanya que tindrà lloc a L’Hospitalet de Llobregat del 14 al 16 de desembre.
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