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La Selecció Catalana sub 15 femenina ha perdut 2-1 davant el CF Igualada de la

Segona Divisió en un nou amistós per preparar la Fase Final del Campionat estatal.



IGUALADA, C.F.

CATALUNYA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

IGUALADA, C.F. 2 - 1 CATALUNYA

Laura Vilaseca, Aina Vall, Elena Alert, Miriam Solías, Maria Cortina, Marta Bosch, Núria Miquel,

Laura Marcet, Marina Salanova, Pauli Bohigas, Laia García ‘Peke’. També han jugat: Marta

Alegre, Gina Serra, Nerea Rodríguez, Júlia Tomàs, Esther Solé, Noelia García.

: Meritxell Font, Ona Baradad, Laura Lobo, Laura Mas Berenguer, Esther Laborde, Clàudia Gómez,

Júlia Bartel, Lucía Carmona, Ana Sánchez, Berta Doltra, Ariadna Domènec. També han jugat:

Andrea Crepo, Aina Roman, Laura Mas Serra, Judit Pujols, Judit Ferré, Berta Gras, Laia Carrera.

Laura Marcet (1-1, 33’); Miriam Solías (2-

1, 64’).
Clàudia Gómez (0-1, 20’).

Joan Ramon Canadell Borràs (àrbitre principal), Eric Borrega Vega i Iván García García (àrbitres

assistents).





L’engranatge de la Selecció Catalana sub 15 femenina fa temps que rutlla. No només

ha passat invicte a la Fase Final del Campionat d’Espanya, sinó que segueix

meravellant en els duels amistosos que disputa per preparar, precisament, la semifinal

del Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques. Aquesta vegada ha estat el torn

de l’equip de la Segona Divisió Nacional Femenina del CF Igualada, un conjunt molt

rocós que ha fet treballar de valent a les jugadores de Mireia Vera. L’enfrontament ha

estat molt igualat, tot i que la possessió inicial ha estat de la sub 15. Una genialitat de

Clàudia Gómez des del vèrtex de l’àrea ha suposat el primer de Catalunya, un golàs que

s’ha colat per l’escaire.



Laura Mas Berenguer ha tingut el segon a les seves botes poc després, però la portera

igualadina ha endevinat la intensió de fer vaselina i l’ha pogut aturar. Quan semblava

que la sub 15 ampliaria el marcador, l’únic xut de l’Igualada entre els tres pals ha

significat l’empat. Laura Marcet també ha marcat un gran gol per l’escaire des de fora

l’àrea per insuflar ànims al conjunt de l’Anoia. Els dos equips han imposat un alt ritme,

molta intensitat i força, sobretot a les bandes, per obtenir la victòria.



Ja a la segona part, Júlia Ferré ha estat la jugadora que més a prop ha tingut l’1-2 en

encarar porteria per la banda. El seu xut, però, ha anat massa centrat. Una altra acció

de Ferré ha deixat buida la porteria, però Mas Berenguer tampoc ha estat encertada. I

per si no hi hagués hagut prou amb els dos extraordinaris gols de la primera part,

Miriam Solías ha aconseguit el 2-1 amb un xut des de, pràcticament, 30 metres.

Tot i la derrota per la mínima a l’Estadi CEM Les Comes, Catalunya ha mostrat la seva

imatge habitual, amb un joc de toc vistós i de molta qualitat. Abans de viatjar per

disputar la Fase Final, la Selecció Catalana sub 15 femenina realitzarà altres partits

amistosos pendents de confirmar. Al duel ha estat present el directiu i delegat de l’FCF

a l’Anoia, Francesc Borrega.
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