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Catalunya signa una treballada victòria enfront l’Espanyol (0-1) i cau per la mínima

davant el Torelló (1-0), en un nou triangular de preparació de la Fase Única.

La Selecció Catalana sub 12 femenina ha exhibit la seva versió més seriosa en un

nou triangular de preparació de la Fase Única, davant dos equips de categoria infantil.

Les jugadores entrenades per Edu Castillo han rubricat una treballada victòria enfront

el RCD Espanyol Femení Infantil ‘B’ (0-1) i han caigut per la mínima enfront el CF

Torelló Femení Infantil (1-0), al Complex Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell, on

s’han posat a prova amb un exigent doble test de cara al Campionat d’Espanya, que

tindrà lloc entre els dies 1 i 3 de maig.
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Paula González, Paula Cortijo, Naiara Lemos, Raquel Capdevila, Clàudia Montero, Alba Pérez,

Núria Benet i Judith Berenguer. També han jugat Neus Barron, Isona Esteve, Ainara Obrero,

Valentina Fernández i María Llorella.

Rocío Romano, Jana Rueda, Cèlia Segura, Lorena Cubo, Noa Jiménez, Daniela Martínez, Ainoa

Gómez i Laia Abdon. També han jugat Noa Malagelada Van Mölken, Martina González, Nerea

Carmona, Mar Ballesta, Sol Taboada, Noa Ortega i Tatiana Pérez.

Lorena Cubo (0-1, 11’).

Sandra González Jiménez (àrbitra principal).





Catalunya ha mostrat la seva cara més consistent per acabar superant el RCD

Espanyol Femení Infantil ‘B’ (0-1). Amb la superfície de joc ràpida per l’efecte de la pluja,

la Selecció ha compensat amb domini de la pilota i ofici la diferència d’edat. Actives en

la combinació ràpida en curt, encertades en les transicions, atentes en les accions

dividides i incisives per les bandes, les futbolistes de la quadribarrada han aconseguit

imposar-se en el marcador a un rival de qualitat, amb efectivitat en la faceta ofensiva,

situant la línia de pressió avançada i mostrant-se expeditives en el tall.

 

Daniela Martínez ha avisat amb una paràbola exterior que ha picat a la part superior

del travesser. Lorena Cubo ha estat l’encarregada de signar l’únic gol del partit arribant

des de segona línia per aprofitar un refús de la portera. En el segon període, entre

d’altres oportunitats, les catalanes han tingut l’ocasió per ampliar l’avantatge, però

Mar Ballesta ha vist com una defensora treia sota pals la seva definició després de

retallar a l’àrea, mentre que a l’altre cantó una cullera de la periquita Clàudia Montero

s’ha estavellat al travesser, en un partit amb clar signe de treball per part dels dos



equips.

Intensitat i ocasions contra el Torelló
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1 - 0 CATALUNYA

Lucía López, Carla Surinyach, Jordana Generó, Jana Parés, Judit Guàrdia, Anna Sampedro, Laia

López i Laia Urresola. També han jugat Ariadna Ayats, Jana Valencia, Laura Mascaró, Aina

Izquierdo i Paula Sánchez.

Noa Malagelada Van Mölken, Cèlia Segura, Martina González, Lorena Cubo, Daniela Martínez,

Nerea Carmona, Noa Ortega i Tatiana Pérez. També han jugat Rocío Romano, Jana Rueda, Noa

Jiménez, Ainoa Gómez, Laia Abdon, Mar Ballesta i Sol Taboada.

Anna Sampedro (1-0, 12’).  

Sandra González Jiménez (àrbitra principal).



L’alta intensitat i les ocasions a banda i banda han marcat el segon duel de la sub 12

femenina en el triangular, que ha acabat amb una ajustada derrota enfront el CF

Torelló Femení Infantil (1-0), després que les osonenques també es desfessin amb

anterioritat del RCD Espanyol Femení Infantil ‘B’ (1-2). Les futbolistes dirigides per Edu

Castillo han protagonitzat un encontre disputat, obert i ple d’alternances en què el

resultat s’ha pogut decantar a favor de qualsevol dels dos conjunts, però on ha estat



determinant el component físic de les vermelles.

 

En un partit on les situacions de perill s’han succeït constantment a les dues àrees,

Anna Sampedro ha situat per davant les torellonenques enviant al fons de la xarxa una

precisa canonada creuada. Cèlia Segura ha gaudit de la rèplica, però la portera ha

salvat la seva definició a la mitja volta, abans d’una represa en què un tir a boca de canó

d’Ainoa Gómez trobés novament la resposta de Lucía López. En plena fase

d’intercanvi, el pal ha evitat l’empat escopint una rosca de Martina González, que ha

ratificat el caràcter competitiu d’una Selecció que segueix donant passos en ferm cap

al campionat estatal.



GALERIA D'IMATGES
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