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La Selecció Catalana sub 19 de futbol sala cau contra el CCR Castelldefels per 1 gol a 3

en un últim partit amistós d'altura abans d'iniciar la Fase Prèvia del Campionat

d'Espanya de Seleccions Autonòmiques.

CATALUNYA

CATALUNYA 1 - 3
CCR CASTELLDEFELS-

GAVÀ

Bernat Povill, Marc Vinyals, David Peña, Alejandro Cerón, Dylan Moreno, David Segovia, Iñaki

Roses, Víctor Cecilia i Adrián Hurtado.



CCR CASTELLDEFELS

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Marc Garcia, Ari Santos, Óscar Agustí, Arnau Ametlla, Antonio Domènech, Toni Hinojosa,

Andrés Montero, Borja, Antonio Cortés, Héctor Albadalejo, Dani Nerín, Arnau Vallverdú, Sergio i

Roger.

1-1 Dylan Moreno (17')
0-1 Óscar Agustí (12'), 1-2 Andrés

Montero (29') i 1-3 Antonio Cortés (31')

Víctor Cecilia (28')   Andrés Montero (29')

Francesc Garcia-Donas i Miguel Moreno Millán (àrbitres principals); Irene Martínez Fernández

(àrbitra assistent).



Examen de luxe abans del Campionat d'Espanya. Liderat per un grup de jugadors

amb una gran experiència, el CCR Castelldefels ha començat portant la iniciativa amb

un ritme de joc molt alt que ha permès als homes de Sito Rivera amenaçar amb

diverses ocasions a la porteria de Catalunya. El conjunt llobregatenc ha pressionat des

del xiulet inicial la sortida de pilota dels catalans i no els ha permès sentir-se còmodes

fins ben entrat l'equador de la primera meitat, exigint en tot moment la defensa



catalana i obligant al porter de la sub 19, Adrián Hurtado, a lluir-se amb aturades de

molt de mèrit. El CCR ha continuat concentrant el joc a pista contrària fins que al minut

12 ha trobat la seva recompensa. Després d'un xut espectacular d'Ari Santos que s'ha

estavellat al travesser, el pivot hospitalenc, Óscar Agustí, ha avançat als seus amb

una rematada des de la banda esquerra que s'ha colat entre les cames d'Hurtado i que

ha fet pujar el 0 a 1 a l'electrònic.

Acció i reacció. Lluny de sentir-se intimidats, els jugadors de Jorge Vargas han

continuat treballant amb valentia amb l'objectiu de buscar l'àrea rival.

L'ala català, Alejandro Cerón, ha signat el primer avís de la Selecció amb un xut molt

perillós que el porter del CCR, Marc Garcia, ha refusat a córner. Catalunya s'havia tret

els nervis de sobre i això es notava sobre el parquet d'un Pavelló Esportiu Can Cases

que al minut 17 ha vist el primer gol dels catalans. David Peña, amb una

passada magistral, ha habilitat a un Dylan Moreno que des de l'esquerra ha afusellat la

porteria rival per signar un gran gol i enviar el partit a descans amb un 1 a 1. 



La intensitat i les revolucions, tant en atac com en defensa, dels dos combinats ha

continuat essent el denominador comú de la segona meitat. Tanmateix, i a diferència

dels primers vint minuts, els jugadors de Sito Rivera han sabut materialitzar les seves

ocasions al segon assalt. Primer amb una molt bona rematada des de la frontal de

l'àrea d'Andrés Montero al minut 29 (1-2), i posteriorment amb una finalització

d'Antonio Cortés al minut 31 a boca de gol (1-3), el CCR ha sacsejat el matx i ha posat

els fonaments de la victòria amb dues dianes transcendentals. 

Catalunya no ha llençat la tovallola i ha continuat lluitant per tenir la pilota i per seguir

gaudint d'oportunitats. L'ambició catalana ha permès als homes de Jorge Vargas

disposar d'un llançament de 10 metres per reduir diferències quan només quedava 1

minut per la finalització del partit. Bernat Povill s'ha posat davant de la pilota, però el

seu xut ha sortit tímidament desviat a l'esquerra de la porteria. Els catalans han seguit

esprement les seves opcions fins a l'últim segon. Malauradament, el lluminós no s'ha

mogut i el CCR s'ha acabat adjudicat el triomf per 1 gol a 3.   



La Selecció Catalana sub 16 també s'ha exercitat avui a les ordres de Rubén

González per continuar preparant-se per la Fase Prèvia del Campionat Espanya de

Seleccions Autonòmiques sub 19 i sub 16 que se celebrarà a Martorell entre el 25 i

el 27 de gener. Els catalans han iniciat la jornada d'avui, corresponent a la

vuitena convocatòria, amb una sessió de vídeo que ha servit de preludi

de l'entrenament que la Selecció ha signat al mateix Pavelló d'Esports Can Cases. El

combinat sub 16 continuarà la seva preparació el pròxim dilluns a Martorell amb un

partit amistós contra l'equip juvenil de Divisió d'Honor Nacional de l'Industrias

Santa Coloma (20.30 hores).



GALERIA D'IMATGES     
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