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Les jugadores de Jordi Barrero han perdut per 2 gols a 3 contra Aragó en una semifinal

molt emocionant en què les catalanes han lluitat fins a l'últim segon per aconseguir el

bitllet per la final del Campionat d'Espanya de futbol sala.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 3 ARAGÓ

Jessica Díaz, Lucía Noguera, Paloma Cantillo, Aina Torrents, Teresa Orellana, Sandra Garcia,

Ona Solans, Sònia Cardona, Paula Villar, Laia Garriga, Carmen Bello i Noa Aguilar.



ARAGÓ

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Verónica Rica, Carla Peña, Estrella Blázquez, Adriana Abad, Mírian González, Andrea Peña,

Raquel Prades, María Moreno, Marina Escaño, Carlota Les, Leyre Pazos i Patricia Irisarri.

1-1 Sandra García (5') i 2-1 Teresa

Orellana (22').

0-1 María Moreno (2'); 2-2 Andrea Peña

(28') i 2-3 María Moreno (30').

Carmen Bello (29').   María Moreno (25') i Sandra García (27').

Diego Corredor i Sergio Martín (àrbitres principals); Antonio Jesús Cecilia (àrbitre assistent).





Esforç sense recompensa. La Selecció Catalana Infantil femenina de futbol sala ha

caigut 2 a 3 davant d'Aragó a les semifinals del Campionat d'Espanya de

Seleccions Autonòmiques. Quadribarrades i aragoneses han protagonitzat un inici

de partit en què tant unes com les altres han volgut tenir la pilota per crear ocasions de

perill. En aquest xoc d'iniciatives, han estat les jugadores de Sara Merino qui han donat

el primer cop d'autoritat amb una diana de María Moreno al minut 2 després d'una

recuperació en pista contrària quan Catalunya intentava treure la pilota jugada des del

darrere (0-1). El gol matiner ha donat a Aragó un plus de confiança que li ha permès

posar contra les cordes a les catalanes amb alguna aproximació que podria haver-se

convertit amb el 0 a 2, però les jugadores de Jordi Barrero, fent un excercici

excepcional de maduresa, han fet un pas endavant i han pogut tornar a posar les taules

a l'electrònic amb un llançament brillant de Sandra Garcia de falta directa que ha

significat l'1 a 1 i que ha posat en peu tota la parròquia catalana desplaçada fins al

Pabellón de Deportes de Vícar.

Els dos combinats han continuat atacant-se amb ambició i amb un joc de possessió i



arribades molt vistós, però tant Catalunya com Aragó s'han hagut de conformar a

enfilar el camí cap a vestuaris amb un solemne empat a 1.  

Les bones sensacions que han deixat les jugadores de Jordi Barrero al tram final de la

primera meitat s'han plasmat a l'inici d'un segon assalt en què Catalunya ha sortit amb

la cinquena marxa posada. En una de les primeres aproximacions de les catalanes a la

represa, Teresa Orellana  ha avançat per primera vegada a les seves, minut 22, amb

una diana de golejadora pura després d'aprofitar una gran assitsència de Sandra

Garcia (2-1). 



El mínim avantatge no ha canviat el guió de partit d'una Catalunya que no ha renunciat

a la pilota i que ha seguit mantenint l'aposta proactiva amb l'objectiu d'eixamplar les

diferències. A l'altra cara de la moneda, Aragó, amb un estil més defensiu,

ha protagonitzat diverses arribades a la porteria de Lucía Noguera amb transicions

verticals després de recuperació. L'estratègia reactiva ha sortit d'allò més bé a un

combinat de Sara Merino que, mitjançant espurnes ofensives de qualitat, ha sacsejat

el matx en poc més de seixanta segons i l'ha girat com un mitjó amb dos gols gairebé

consecutius, un d'Andrea Peña al minut 28 (2-2) i un altre de María Moreno al minut

30 de falta directa (2-3).

Els dos gerros d'aigua freda han creat un punt d'inflexió que ha acabat essent

determinant en el transcurs de les semifinals. En aquest escenari advers, les

quadribarrades s'han apoderat definitivament de la possessió i han posat contra les

cordes al conjunt aragonès amb un atac i gol fins a l'últim segon del partit, però les

aragoneses han aguantat de forma excepcional les envestides constants de

Catalunya i s'han acabat enduent el preuat passaport per la gran final del Campionat



 

d'Espanya. 


