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El combinat canari sub 15 femení guanya la Selecció aragonesa per 2 gols a 0 en un

partit amb poques ocasions clares. El duel s’ha resolt en els primers quinze minuts.



ILLES CANÀRIES

ARAGÓ

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 70 persones, aproximadament.

ILLES CANÀRIES 2 - 0 ARAGÓ

Sara Niz, Haimara Cabrera, Marta Benítez, Jennifer López, Joseline Pérez, Yaritza Díaz (Carola

Olivare, 41’), Amanda Godoy, Ainhoa Delgado (Carla Tarancon, 67’), Yesenia Ortiz (Elena Pérez,

79’), Carla Lorenzo (Nayeli Isabel Baez, 56’), María Yezaret Ramos.

Sara García, Elena Solans (Andrea Galindo, 47’), Sofía de Santa Pau, Leyre Valdivia (Paula

Casajus, 64’), Darian Aibar (Ikram Arjoune, 58’), Vega Moreno, Alejandra Navarro (Zaira Reinoso,

53’), María Muñoz, María Moreno, Andrea Rey, Paula Quintilla.

Joseline Pérez (1-0, 1’); Yesenia Ortiz (2-

0, 13’).
 

Marta Galego Salguero (àrbitra principal), Coral Couso Cuadrado i Marta Perpiña de la Vega

(àrbitres assistents), i Sandra Márquez Redondo (4a àrbitra).





Primer minut, primer gol. La Selecció de les Illes Canàries ha debutat en la primera fase

del Campionat d’Espanya amb una victòria davant una Aragó que avui ha jugat el seu

segon partit. Les canàries han sortit més fresques al camp Municipal de L’Hospitalet de

Llobregat i ho han fet evident en els primers quinze minuts de joc. Un córner servit en

curt, l’ha rematat Joseline Pérez tota sola al segon pal per donar més ales a un

combinat que ha buscat ràpidament el segon gol. I no s’ha fet esperar, ja que en una

jugada que, aparentment, no comportava perill, Yesenia Ortiz ha sorprès tothom amb

un fort xut des de fora l’àrea.



Les Illes Canàries han tingut la possessió durant tot el duel, sortint des del darrera amb

la pilota controlada, i en un ràpid atac, Yaritza Díaz ha anat fins a la línia de fons per

intentar atrapar una passada a l’espai. Tot i que la portera aragonesa li ha guanyat la

posició, Díaz no s’ha donat per vençuda i li  ha acabat traient abans que Sandra García

l’agafés amb les mans. El xut, però, s’ha passejat per la línia de gol. Aragó ha pressionat

la sortida de pilota, però ha generat poques ocasions clares. A la primera part, un xut

que ha marxat per sobre el travesser; i en el segon temps, María Moreno ha creat una

jugada individual dins l’àrea que ha acabat a córner en l’últim instant.



En el tram final de l’enfrontament, Yesenia Ortiz ha tornat a demostrar la seva

destresa en el xut. La canària no s’ho ha pensat dues vegades en carregar la cama i

estavellar la pilota al travesser. Al partit ha assistit el vicepresident i delegat a Girona,

Jordi Bonet; els directius Albert Montull i Francesc Folguera; el director de l’Àrea

Esportiva, Emili Gil; el director del CTE de l’FCF, 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.
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