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La Selecció Catalana sub 15 femenina guanya amb solvències les Illes Canàries per 4

gols a 0 en el segon partit de la primera fase del Campionat d’Espanya que s’ha jugat a

L’Hospitalet de Llobregat.

CATALUNYA

CATALUNYA 4 - 0 ILLES CANÀRIES

Andrea Crespo, Judit Pujols (Ariadna Doménech, 49’), Lucia Carmona, Eshter Laborde, Ana

Sánchez, Berta Doltra (Berta Gras, 41’), Laura Lobo (Nora Fernández, 59’), Laura Mas, Júlia

Bartel, Ona Baradad (Clàudia Gómez, 41’), Laia Matret.



ILLES CANÀRIES

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 450 persones, aproximadament.

Sara Niz (Paula Cobas, 80’), Cristina Mejias, Haimara Cabrera (María Ramos, 25’), Marta Benitez,

Jennifer Tatiana López, Joseline Pérez, Amanda Godoy, Ainhoa Delgado, Carla Tarancon, Nayeli

Isabel Baez (Elena Pérez, 51’), Beatriz Borrego (Carla Lorenzo, 63’).

Laura Lobo (1-0, 2’); Laura Mas (2-0, 17’);

Júlia Bartel (3-0, 28’); Ona Baradad (4-

0,31’).

 

Esther Laborde (40’).   
Ainhoa Delgado (33’), Beatriz Borrego

(37’), Miguel Ángel Sánchez (37’), Marta

Benitez (61’).

Florencia Muñoz Di Giovambattista (àrbitra principal), Meritxell Guàrdia Ferrer i Cora Pérez

Andreu (àrbitres assistents), i Cecilia Muñoz Di Giovambattista (4a àrbitra).





Contundent victòria de la Selecció Catalana sub 15 femenina davant les Illes Canàries,

que ha plantejat una estratègia de partit que els hi ha resultat devastadora. En el

segon partit de la primera fase del Campionat d’Espanya que s’ha jugat avui al camp

Municipal de L’Hospitalet de Llobregat, Catalunya s’ha adonat de seguida de la

multitud d’espais que deixava la defensa canària. Les rivals han defensat amb una línia

de quatre molt avançada i la sub 15 ha tingut moltes facilitat per superar-ho amb una

passada a l’espai. Només començar, Laura Lobo ha driblat la sortida de la portera Sara

Niz i ha fet el primer. Poc després, Canàries ha tingut l’ocasió més clara del partit quan

Ainhoa Delgado s’ha quedat sola davant Andrea Crespo, però ha errat l’un contra u,

enviant-la per sobre el travesser. Laura Mas ha avisat en un cara a cara amb la portera

canària, i en el minut 17 no ha perdonat. Esther Laborde ha corregut tota la banda per

fer-li l’assistència al punt de penal.



Laborde ha tornat a ser protagonista en dues ocasions més quan ha donat una nova

assistència a Júlia Bartel, que només ha hagut d’empènyer la pilota al fons de la xarxa, i

quan s’ha desfet de tres rivals i ha disposat d’un u contra u que ha anat a córner. Ona

Baradad ha fet el quart en robar la pilota a la central i marcar un gran gol de vaselina.

La Catalana ha arribat constantment a l’àrea rival gràcies als espais que ha deixat una

Selecció canària que ha seguit amb el mateix guió a la segona part.



La Selecció sub 15 ha seguint gaudint de moltes ocasions clares i de diversos mà a mà

amb la portera rival. La defensa tan avançada de les Illes Canàries ha facilitat el joc

vertical de Catalunya, però en el segon temps, les jugadores dirigides per Mireia Vera

no han aconseguit materialitzar les oportunitats que han generat.  En canvi, les

canàries només han disposat d’un xut en tota la segona part i han hagut de treballar de

valent per aturar les ràpides davanteres de la sub 15. Amb el 4-0 final, Catalunya suma

els sis punts de la primera fase del Campionat estatal donant una molt bona imatge.

A l’enfrontament ha estat assistit el president de la Federació Catalana de Futbol,

Joan Soteras; el vicepresident primer, Josep Llaó; els també vicepresidents, Jordi

Bonet i Josep Vives; els directius Albert Montull, Francesc Folguera, Rafael Pinedo; el

Secretari General de l’FCF, Oriol Camacho; el director del CTE de l’FCF, Fèlix Gimeno;

el director de l’Àrea Esportiva, Emili Gil; el director esportiu, Felip Ortiz; Diego Ávila i

Juan Ferrate, membres de l’FCF; el seleccionador espanyol sub 20 femení, Pedro



López; la vicepresidenta del CE L’Hospitalet, Mónica García; i Cristian Alcácer, regidor

d’esports de L’Hospitalet de Llobregat; entre d’altres.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

http://fcf.cat/media/album/catalunya-illes-canaries-sub-15-femeni-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=IrIOvWI4x2Q


 


