
La sub 16 masculina ensopega davant Múrcia
SELECCIÓ BASE MASCULINA | 29/12/2018

Catalunya cau per la mínima amb un gol de penal contra la selecció amfitriona (1-0), en

el segon partit de la primera fase del Campionat d’Espanya.

REGIÓ DE MÚRCIA

REGIÓ DE MÚRCIA 1 - 0 CATALUNYA

Pablo Aznar, Álvaro Betancourt, Álvaro Ganga, Sergio Pérez, Francisco Javier Gomila, Pedro

Sánchez (Javier Villar 69’), Ginés Sorroche (Andrés López 63’), Ismael Ferrer (Juan Antonio

Lorenzo 79’), José Moreno, Jesús López i Salif Badjinka (Manuel Merlos 59’).



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Alejandro Ramos, Albert Grau, David Navarro (Leonardo Dos Reis 47’), Alejandro Balde, Edgar

Pujol, Erick Salguero, Jorge Alastuey (Adrián Miranda 63’), Óscar Tarensi (Txús Alba 63’), Arnau

Martínez, Daniel Cervera (Valter Pereira 63’) i Gabriel Martínez.

Jesús López, p. (1-0, 24’).  

Ismael Ferrer (53’), Sergio Pérez (66’),

Javier Villar (74’) i Pablo Aznar (74’).
  Alejandro Balde (24’).

Clemente Ortuño (àrbitre principal), Jiménez Contreras i Gallego Cárcel (àrbitres assistents).



L a Selecció Catalana sub 16 masculina ha ensopegat aquest matí per la mínima

enfront la Regió de Múrcia (1-0), amb un gol de penal que ha condicionat el segon i últim

partit de la primera fase del Campionat d’Espanya. Al Municipal de Churra, de

dimensions reduïdes, els futbolistes entrenats per Jaume Joan Rius han topat

frontalment davant la proposta de pilota llarga i joc directe de l’equip amfitrió, en un



duel intens però amb poca continuïtat on la quadribarrada, tot i disposar d’ocasions

clares, no ha tingut l’encert suficient per sumar.

La lluita constant a la zona ampla pel control ha estat la tònica dominant d’una

arrencada que Catalunya, malgrat el plantejament rival de pressió en la sortida, ha tret

endavant amb desimboltura. No obstant això, una rigorosa pena màxima ha permès

als locals avançar-se amb la diana des dels onze metres de Jesús López, que ha

obtingut una ràpida resposta de la quadribarrada, només frenada pel porter murcià

intervenint providencialment en els mà a mà amb Gabriel Martínez i Erick Salguero. Al

seu torn, un tir creuat d’Alejandro Balde i una rematada de cap d’Arnau Martínez s’han

perdut llepant el pal.



La sub 16 masculina, a remolc del marcador, s’ha reestructurat en tornar dels vestidors

per guanyar profunditat davant els bloquejos del contrincant en la proposta

combinada, i Gabriel Martínez ha estat a punt de trobar l’empat, encara que no ha

pogut aprofitar a un pam de la línia un refús de Pablo Aznar. Els talls de ritme i les

interrupcions han anat en augment, per part d’una selecció murciana que ha sabut

gestionar les seves cartes per retenir el resultat i que ha deixat sense botí a un bloc

català que tanca la fase amb una renda de tres punts, després del triomf obtingut ahir

davant Ceuta (4-1).



La Federació Catalana de Futbol ha estat representada en l’encontre 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 el partit el director esportiu de l’FCF, Felip

Ortiz, i el seleccionador absolut de Catalunya, Gerard López.
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VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/regio-de-murcia-catalunya-sub-16-masculi-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=kLs7h3ILjyk

