
Catalunya topa contra el plantejament de Múrcia
SELECCIÓ BASE MASCULINA | 29/12/2018

La Selecció Catalana sub 18 masculina perd davant un pràctic combinat amfitrió (2-0),

en el tancament de la primera fase del Campionat d’Espanya.

REGIÓ DE MÚRCIA

REGIÓ DE MÚRCIA 2 - 0 CATALUNYA

Marc Aznar, Francisco Bertomeu, José María Pérez, Juan Antonio Villa (Luis Gil 89’), Francisco

Matallana, Francisco Martínez (Miguel García 86’), Miguel Ángel Brau, Ramón Martínez,

Alejandro Pérez (Mamadoualpha Diallo Ba 23’), Jesús Martínez i Federico Fernández (Marcos

Blaya 69’).



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Àngel Fortuño, Eric Callís (Joel Toledo 51’), Eric Monjonell, Alejandro Pérez, Marc Carmona, Àlex

Sala, Ilyas Chaira (Marc Esteban 60’), Gerard Fernández, Nicolás Melamed, Jaume Jardí i

Alejandro Sánchez (Brian Peña 51’).

Francisco Bertomeu (1-0, 40’);

Mamadoualpha Diallo Ba (2-0, 51’).
 

Federico Fernández (52’) i Francisco

Martínez (79’).
   

Olmos Abellán (àrbitre principal), Valverde Hortal i Rodríguez López (àrbitres assistents).



La Selecció Catalana sub 18 masculina ha perdut aquest migdia davant una pràctica

Regió de Múrcia (2-0), en un tancament de la primera fase del Campionat d’Espanya

on ha xocat amb el plantejament del rival. Les característiques del Camp Municipal de

Churra, combinades amb l’efectivitat a pilota parada i la contundència en el tall del

conjunt amfitrió han determinat el resultat final, en un xoc on la quadribarrada, tot i ser



intensa, s’ha trobat incòmoda amb la pressió constant d’un adversari directe, fort

físicament i que ha sabut taponar els espais.

El desgast en la lluita i la disputa pel domini, amb constants passades aèries, rebutjos i

segones accions han impedit la fluïdesa en el joc al llarg d’un primer temps d’igualtat on

s’ha lliurat una batalla per cada pam de terreny. En l’aproximació més clara per part de

Catalunya, Nicolás Melamed ha vist com el porter local aturava la seva xilena, mentre

que a l’altre cantó, una falta penjada a l’àrea ha servit a Francisco Bertomeu per

pentinar l’esfèrica al fons de la xarxa i avançar els murcians en el marcador amb una

rematada ajustada, a tocar del descans.



La dificultat per a la sub 18 masculina s’ha incrementat amb el resultat desfavorable a

la represa, enfront un contrincant hermètic davant el qual el bloc català no ha trobat la

continuïtat necessària en l’enllaç entre línies. A més, en un servei de banda amb

centrada posterior, Mamadoualpha Diallo Ba ha imposat el seu cos en el salt per

anotar de cap el segon, una llosa massa pesada per una Selecció que ha disposat d’un

darrer tir de Marc Esteban desviat amb la punta dels dits per Marc Aznar, i que

arribarà a la segona fase amb tres punts, després de la golejada signada ahir contra

Ceuta (7-0).



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/regio-de-murcia-catalunya-sub-18-masculi-primera-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=iwvMNdsp5Vs

