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La Selecció Catalana sub 15 femenina ha superat l’Aragó en el primer partit de la

primera fase del Campionat d’Espanya (0-6) que s’ha jugat al Camp Municipal de

L’Hospitalet de Llobregat.

ARAGÓ

ARAGÓ 0 - 6 CATALUNYA

Leyre Cabanes, Sofía de Santa Pau, Leyre Valdivia, Darian Aibar, Vega Moreno, María Muñoz

(Silvia Royo, 58’), María Moreno, Zaira Reinoso, Andrea Galindo (Pilar López, 61’), Andrea Rey,

Paula Quintilla.



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 100 persones, aproximadament. 

Meritxell Font, Judit Pujols (Ana Sánchez, 63’), Lucia Carmona, Esther Laborde, Berta Doltra,

Judith Ferré (Clàudia Gómez, 55’), Laura Lobo, Laura Mas (Nora Fernández, 60’), Júlia Bartel

(Núria Pon, 50’), Ona Baradad, Ariadna Domènech.

Júlia Bartel (0-1, 9’); Laura Mas (0-2, 19’;

0-3, 55’); Laura Lobo (0-4, 60’); Clàudia

Gómez (0-5, 67’); Ona Baradad (0-6, 80’).

Andrea Rey (68’).    

Ainara Acevedo Dudley (àrbitra principal), Iria Pujol Colell i Andrea Salvador Sánchez (àrbitres

assistents), i Irene López Brustenga (4a àrbitra).





La Selecció Catalana sub 15 femenina ha complert amb escreix davant l’Aragó en el

partit inaugural de la primera fase del Campionat d’Espanya que es disputa aquest cap

de setmana al camp Municipal de L’Hospitalet de Llobregat. Catalunya ha mostrat

ràpidament les seves intencions en fer una forta pressió i no concedir ocasions al

darrere. Amb un bon joc associatiu, la sub 15 ha trobat espais en la defensa rival ben

aviat. En els instants inicials, les jugadores dirigides per Mireia Vera han avisat amb els

primers xuts i al minut 9 ha arribat el primer gol. Amb un xut ras que primer ha tocat la

base del pal, Júlia Bartel ha obert el marcador. I poc després, una bona jugada individual

de Laura Lobo dins l’àrea l’ha refusat la defensa aragonesa sobre la línia de gol. Laura

Mas, sense cobertura i molt atenta, ha recollit el rebot per fer el 0-2.



Les ocasions s’han succeït a la banda catalana, però no s’han materialitzat fins a la

segona part. En canvi, Aragó no ha pogut efectuar cap xut entre els tres pals en cap

moment del duel. El domini i la possessió de la pilota de Catalunya s’ha fet encara més

evident en el segon temps, amb constants arribades a l’àrea rival. Laura Mas ha

marcat un doblet en colar-se entre la defensa aragonesa i encarar a la portera en un u

contra u. Cinc minuts més tard, Laura Lobo ha delectat els espectadors amb un golàs

des de fora l’àrea que ha superat la portera Leyre Cabanes per dalt. Clàudia Gómez ha

recollit un dels rebots que s’ha produït dins l’àrea, creuant el xut al segon pal, per fel

cinquè. En l’últim instant del duel, escurada a la línia de fons i sense angle, Ona Baradad

ha col·locat molt bé la pilota per tancar el resultat amb el 0-6 final.



Amb aquesta àmplia victòria, la Selecció Catalana sub 15 femenina afronta amb molts

ànims el segon partit d’aquesta primera fase, que es jugarà diumenge dia 16 davant les

Illes Canàries, a les 10.00 hores. A l’enfrontament han estat presents el vicepresident

primer, Josep Llaó; el vicepresident i delegat a Girona, Jordi Bonet; els directius Manel

Duran, Albert Montull i Juan Núñez; el subdelegat al Barcelonès, Miquel Carrillo; el

també subdelegat del Barcelonès a Hospitalet de Llobregat, Andreu Nicolás; el

director de l'Àrea Esportiva, Emili Gil; el director del CTE, Fèlix Gimeno; el  responsable

de l’arbitratge femení del CTA de l’FCF, Julio Sierra; i el seleccionador espanyol sub 20

femení, Pedro López; entre d'altres.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/arago-catalunya-sub-15-femenina-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=9jcW23TzxHw?autoplay=1

