
Pluja de gols en l’estrena de Catalunya
SELECCIÓ BASE MASCULINA | 28/12/2018

La Selecció Catalana sub 18 masculina guanya amb solvència Ceuta (7-0), a Múrcia, en

el partit del debut al Campionat d’Espanya.

CATALUNYA

CATALUNYA 7 - 0 CEUTA

Arnau Tenas, Eric Monjonell, Marc Carmona (Alejandro Pérez 66’), Marc Esteban, Gerard

Fernández (Eric Callís 57’), Jofre Carreras, Joel Toledo, Manel Martínez, Unai Jódar, Jaume Jardí

(Àlex Sala 50’) i Alejandro Sánchez (Nicolás Melamed 46’).



CEUTA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Jorge Barrios, Adrián González (Pablo Alamillos 57’), Mohamed Ahmed (Ualid Ennakati 57’),

Taufek Bayoud, Aissar Ahmed, Mustapha Aghaylane (Haaron Ahmed 50’), Estiven Molina,

Riduan Liasid, Cristian Gallardo, David Cajal i José Barrera (Brahim García 57’).

Jaume Jardí (1-0, 15’); Alejandro Sánchez

(2-0, 29’); Nicolás Melamed (3-0, 49’);

Gerard Fernández (4-0, 56’); Jofre

Carreras (5-0, 57’); Joel Toledo (6-0, 71’);

Nicolás Melamed (7-0, 75’).

 

  Ualid Ennakati (60’).

Madrid Martínez (àrbitre principal), Conesa Bernal i Vicente Buendía (àrbitres assistents).



La Selecció Catalana sub 18 masculina ha protagonitzat una pluja de gols aquest

migdia en el primer partit del Campionat d’Espanya, on ha guanyat amb solvència

Ceuta (7-0), al Municipal de Churra, a Múrcia. Els futbolistes dirigits per Damià Abella

han complert amb escreix en el duel inaugural, signant un resultat excel·lent per al

global de les fases i mostrant una alta predisposició al llarg dels noranta minuts, amb



una exhibició col·lectiva, d’oportunitats, domini i intensitat, gràcies a la bona

interpretació dels moments del joc i a la ràpida aclimatació en un camp amb

condicionants.

Un bloc català viu i concentrat en totes les línies ha començat avisant amb un tir de

falta directa de Gerard Fernández que s’ha estavellat al travesser. La quadribarrada,

pràctica i efectiva, ha anat a per feina, i Jaume Jardí ha obert la llauna amb una fuetada

des de la frontal. Poc després, Alejandro Sánchez, interceptant la pilota a la zona de

tres quarts, no s’ho ha pensat dos cops i ha enviat un dur cacau al fons de la xarxa, per

ampliar la diferència a favor d’una Catalunya resolutiva a l’àrea adversària, activa en la

proposta ràpida en curt i imponent en el tall defensiu.



La pressió alta seguida dels atacs verticals de la sub 18 masculina s’ha intensificat a la

represa, quan la Selecció s’ha lluït. Nicolás Melamed, driblant al porter, Gerard

Fernández, baixant-la a la cuina, i Jofre Carreras, creuant-la, han fet pujar el marcador

fins als cinc gols, en una segona meitat amb dos pals inclosos. Per la seva banda, Joel

Toledo, rebent la passada lateral, i Nicolás Melamed, clavant-la amb potència, han

arrodonit el marcador per anotar els primers tres punts de la Selecció en el caseller,

abans del xoc de demà dissabte davant l’amfitriona, la Regió de Múrcia (12.00h).



La Federació Catalana de Futbol ha estat representada en el partit pel vicepresident

primer, Josep Llaó; el vicepresident i delegat a Girona, Jordi Bonet; el director de

l’Àrea Esportiva, Emili Gil; i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, Fèlix

Gimeno. Així mateix, també han presenciat l’encontre el director esportiu de l’FCF,

Felip Ortiz, i el seleccionador absolut de Catalunya, Gerard López.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-ceuta-sub-18-masculi-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=3gG-cZqJSXU

