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La sub 15 femenina es classifica amb ple de punts després de guanyar amb solvència la

Regió de Múrcia (7-0), a Sant Boi de Llobregat, i lluitarà per aixecar el títol el pròxim

mes de març.

CATALUNYA

CATALUNYA 7 - 0 REGIÓ DE MÚRCIA

Andrea Crespo, Lucía Carmona, Esther Laborde, Ana Sánchez, Berta Doltra (Júlia Bartel 40’),

Judit Ferré (Laura Mas Berenguer 51’), Laura Lobo (Núria Pon 40’), Ona Baradad (Laia Carreras

40’), Nora Fernández, Ariadna Domènech i Laura Mas.



REGIÓ DE MÚRCIA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 300 persones aproximadament.

María Hernández (María Cáceres 68’), Pilar Atenza, Blanca Martínez, Silvia Lloris, Lina Cutillas,

Patricia Sánchez (Minerva Puchol 69’), Ángela Morales, Patricia Miñano (Lucía Soto 58’),

Simona Ivanova, Lia Lario i Marta Jara (Daniela Arques 64’).

Nora Fernández (1-0, 3’); Laura Lobo (2-0,

9’); Nora Fernández (3-0, 32’); Judit Ferré

(4-0, 43’); Nora Fernández (5-0, 71’);

Laura Mas Berenguer (6-0, 73’); Lucía

Carmona (7-0, 79’).

 

Coral Couso Cuadrado (àrbitra principal), Sandra Márquez Redondo i Ainoa Casado Buendia

(àrbitres assistents), Cecilia Muñoz Di Giovambattista (quarta àrbitra).





La Selecció Catalana sub 15 femenina s’ha classificat aquest matí amb ple de punts

per disputar la Fase Final del Campionat d’Espanya, en guanyar la Regió de Múrcia (7-

0) en el partit definitiu de la segona fase. Amb una imatge brillant, al Municipal Joan

Baptista Milà de Sant Boi de Llobregat, les jugadores dirigides per Mireia Vera han

sumat la quarta victòria del curs mostrant les seves principals senyes d’identitat. Amb

una pressió alta, criteri en la distribució, rapidesa en la mobilitat, un ritme de circulació

alt i dinamisme en el joc, les catalanes s’han imposat amb solvència per certificar el

passi.



Catalunya, amb la directa ficada des de l’inici, ha anat a per feina i ben aviat ha obert la

llauna. Després d’una internada pel carril dret, una hàbil Nora Fernández ha perforat la

xarxa amb una rematada des del terra. El futbol de combinació al primer toc i la

proposta ofensiva de la quadribarrada, obrint el camp i sent incisiva entre la poblada

defensa visitant, l’ha conduït a seguir ampliant la renda, amb la segona diana, obra de

Laura Lobo, en veure la portera avançada i clavar-li per sobre una paràbola des de la

distància. Un autèntic golàs.

 

Al seu torn, i després de disposar de noves oportunitats, Nora Fernández ha convertit

el tercer passada la mitja hora, en anticipar-se amb un potent salt a la seva marcadora i

anotar de cap per l’únic forat que quedava lliure, per completar una primera meitat

d’alt voltatge per un conjunt català dominador i resolutiu en camp contrari.



La Selecció ha arrodonit la seva imatge destacada a la represa donant continuïtat a la

seva exhibició. Judit Ferré, posant els tacs a una assistència lateral, ha fet pujar el

quart, i a continuació d’una rematada al pal de Lucía Carmona, Nora Fernández ha

signat un hat-trick resolent en carrera amb tranquil·litat un mà a mà enfront María

Hernández. Ja al tram final, Laura Mas Berenguer, rebent una centrada des de

l’esquerra, i Lucía Carmona, amb un toc suau a la sortida d’un córner, han col·locat la

cirereta al pastís de la completa actuació de la sub 15 femenina, que lluitarà per aixecar

el títol de l’estatal entre els dies 28 i 30 del pròxim mes de març.



Al partit hi ha assistit el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras;

acompanyat pel vicepresident primer, Josep Llaó; i el vicepresident i delegat a Girona,

Jordi Bonet. A més, també hi han estat presents la directiva i delegada al Baix

Llobregat, Paquita Linares; el directiu responsable del futbol femení i delegat al

Vallès Occidental-Sabadell, Albert Montull; el directiu i subdelegat a Tarragona, Rafa

Pinedo; el directiu Rossend Abella; la subdelegada al Barcelonès Maria Jesús Mateo;

el subdelegat al Bages-Berguedà-Cerdanya Arcadi Prat; el director de l’àrea esportiva

de l’FCF, Emili Gil; el director del CTE de l’FCF, Fèlix Gimeno; i la directora tècnica de

l’arbitratge femení del CTA de l’FCF, Anna Zardaín. Per part de la Federació de Futbol

de la Regió de Múrcia, la presidenta de la Comissió de futbol femení, Mayte Martínez; i

el director esportiu, Jesús Rosagro. Així mateix, també hi ha assistit en representació

de la RFEF la directora de seu, Beatriz Rosety, i els membres del cos tècnic de les

Seleccions Espanyoles femenines, Montse Tomé i Javier López Vallejo.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-regio-de-murcia-sub-15-femeni-segona-fase-campionat-d-espanya/1
https://www.youtube.com/watch?v=Dv4gb2QVRRY

