
Catalunya i l’Espanyol empaten sense gols en un duel
obert i disputat
SELECCIONS | 29/01/2019

La Selecció Catalana sub 18 masculina ha gaudit d’ocasions per emportar-se el triomf

contra el Juvenil 'B' blanc-i-blau però li ha faltat encert en la definició.

ESPANYOL, R.C.D.

ESPANYOL, R.C.D. 0 - 0 CATALUNYA

César Pirot, Rubén Sánchez, Dani Merchán, Gerard Brossa, Roger Garcia, Dani Ribelles, Aleix

Gorjón, Gregorio Gracia, Kilian Cabrero, Enric Baquero i Max Svenson. També han jugat: Marcos

Guerrero, Adrià Ramírez, Darwin Nuez, Marc Lachevre i Julian Mahicas.



CATALUNYA

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

 

Arnau Tenas, Àlex Martín, Eric Monjonell, Manel Martínez, Marc Carmona, Gerard Pouget, Jofre

Carreras, Unai Jodar, Marc Esteban, Alejandro Sánchez i Raúl Moro. També han jugat: Ángel

Fortuño, Eric Callis, Àlex Sala, Daniel Jodar i Nil Garrido.

César Pirot (27’).    

Enric Bureu Méndez (àrbitre principal), i Álvaro Medeiros Muiño i Raúl López Trujillo (àrbitres

assistents).



La Selecció Catalana sub 18 masculina ha empatat sense gols davant el Juvenil ‘B’ del

RCD Espanyol de Barcelona en un nou partit amistós disputat a la Ciutat Esportiva

Dani Jarque. Els primers compassos de l'encontre s’han caracteritzat per la igualtat a la

gespa, sense ocasions de gol per part d’ambdós blocs. La primera arribada perillosa de

Catalunya ha estat un llançament de falta de Raúl Moro al minut 21 que el porter blanc-

i-blau ha aturat en dos temps.



La Selecció ha pressionat amunt per posar en dificultats la sortida de pilota del rival.

D’aquesta manera, fruit d’un error de coordinació entre dos defensors de l’Espanyol,

Unai Jodar ha estat a punt de marcar amb un xut que ha sortit lleugerament desviat. Al

minut 27, Jofre Carreras ha deixat enrere el seu defensor en carrera i, ja a l’interior de

l’àrea, César Pirot ha fet caure el davanter català. L’àrbitre ha assenyalat penal. El

mateix Carreras ha assumit la responsabilitat d’executar-lo, però el porter blanc-i-blau

li ha endevinat les intencions i l’ha refusat.



A la represa, el xoc ha seguit el mateix guió que durant la primera part. Els de Damià

Abella han portat la iniciativa en el joc davant d’un rival sòlid que s’ha defensat amb

solvència i ha buscat fer mal amb la velocitat dels seus puntes. El local Julian Mahicas

ha disposat d’una bona oportunitat per inaugurar el marcador. Tanmateix, el porter

català Ángel Fortuño ha desviat la seva rematada de cap a córner amb una gran

intervenció. La Selecció ha respòs amb un tir sec de Víctor Valverde que ha refusat el

porter de l’Espanyol.



En el tram final del partit, la Catalana ha posat una marxa més i ha tancat l’Espanyol al

seu propi camp. Malgrat intentar-ho de totes les maneres possibles, la Selecció no ha

pogut tombar el resistent mur local. Així doncs, el matx, intents i disputat, ha finalitzat

amb empat a zero. Un bon test de nivell de la Selecció Catalana sub 18 masculina per

preparar la seva participació a la segona fase del Campionat d’Espanya.
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