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La Selecció Catalana sub 12 femenina ha guanyat 0-6 a la Fontsanta-Fatjó en el que ha

estat el primer partit amistós de la temporada.
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Ainhoa Gómez, Joana González, Dana Castillo, Monica Fernández, Noemí Rojas, Mara González,

Erica Gomara, Mireia Gómez. També han jugat: Naiara Ripoll, Sara Erreria, Victòria Gómez,

Victòria Martín, África González, Xènia Poch.

Elisabeth Oropesa, Silvia Castillo, Nerea Carmona, Martina González, Celia Segura, Mar

Ballesta, Sol Taboada, Noa Ortega. També han jugat: Jana Rueda, Rocío Romano, Lorena Cubo,

Greta Seban, Daniela Martínez, Ainoa Gómez, Laia Abdon, Noa Malagelada, Tatiana Pérez.

Mar Ballesta (0-1, 22’); Ainoa Gómez (0-

2, 28’; 0-3, 29’); Celia Segura (0-4, 41’);

Mar Ballesta (0-5, 49’); Tatiana Pérez

(0-6, 51’).

Nerea López Díaz.



El Municipal de la Fontsanta-Fatjó, a Cornellà de Llobregat, ha estat el camp on s’ha

estrenat la Selecció Catalana sub 12 femenina. En el primer amistós de la temporada,

les jugadores dirigides per Eduard Castillo han iniciat la preparació per a la Fase Única

del Campionat d’Espanya, amb data pendent de confirmar. En ser la primera

convocatòria, s’han notat els nervis d’unes futbolistes que han volgut mostrar les

seves millors qualitats en un duel que ha tingut quatre parts -recordem que en el



Campionat estatal es juguen tres part-.

Els primers compassos de l’enfrontament han estat marcats per les imprecisions

d’unes jugadores que, pràcticament, s’estan coneixent. Tot i que en defensa Catalunya

ha estat contundent, en l’elaboració del joc s’ha notat aquesta falta d’experiència. A

poc a poc, però, la sub 12 ha anat agafant confiança i ha anat mostrant el joc que estan

treballant en els primers entrenaments. Mar Ballesta ha estat la primera en trobar

porteria amb un gir sobre ella mateixa que li ha permès desfer-se de la seva defensora.

Més tard, Tatiana Pérez ha fet una gran assistència cap a Ainoa Gómez, qui ha marcat

el 0-2. I un minut després, Gómez, de nou, ha fet un golàs per l’escaire per ampliar

l’avantatge en el marcador.



En el tercer temps, amb el ritme ja agafat, la Catalana ha sentenciat amb una jugada

de Celia Segura al primer pal. Encara que en el primer quart a Catalunya li ha costat

generar un joc associatiu, a partir del segon les futbolistes s’ha posicionat millor sobre

el terreny de joc i la Fontsanta-Fatjó no ha tingut cap mena de reacció. En el tram final

de l’últim quart, Mar Ballesta ha demostrat de què és capaç amb una excel·lent jugada,

deixant enrere dues rivals i fent el 0-5. Tatiana Pérez ha tancat el resultat amb el 0-6

definitiu amb un espectacular gol des de tres quart de camp que s’ha colat per l’escaire.

La setmana que ve, la Selecció sub 12 femenina disputarà el segon partit amistós de

l’any.
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