
Catalunya venç i convenç a les portes de la Fase Final
FUTBOL FEMENÍ | 23/04/2019

Catalunya ha superat amb nota els partits del triangular disputat davant el Mercantil

‘B’ i el Sant Cugat amb dues victòries merescudes.

La Selecció Catalana sub 12 femenina ha ofert una gran versió en el darrer triangular

de preparació de cara a la Fase Única del Campionat d’Espanya que es disputarà la

pròxima setmana a València. Les jugadores que entrena Edu Castillo han signat dues

victòries amb un bon joc associatiu de cara a la porteria contrària, amb una bona

defensa, i una porteria ben coberta per les seves dues porteres. El Complex Esportiu

Municipal Olímpia Sabadell ha estat testimoni d’aquestes dues victòries convincents.

CATALUNYA 3 - 0 CE MERCANTIL



CATALUNYA

CE MERCANTIL

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

Rocio Romano, Celia Segura, Martina González, Lorena Cubo, Jana Rueda, Nerea Carmona, Laia

Arbon i Noa Ortega. També han jugat: Noa Jiménez, Ainoa Gómez, Mar Ballesta, Noa Malagelada,

Daniela Martínez, Sol Taboada i Tatiana Pérez.

Asier Soriano, Genís Trabado, Alejandro Sánchez, Iker Mercader, Iván Rodríguez, Toni López, Ian

García i Héctor García. També han jugat: Jesús Rodríguez, Eric Sanz, Sergio Garabito i Héctor

Garcia.

Tatiana Pérez (1-0, 19'), Ainoa Gómez (2-

0, 23'), Ainoa Gómez (3-0, 25').
 

No n'hi ha hagut.   No n'hi ha hagut.

No n'hi ha hagut.   No n'hi ha hagut.



CONJUNT ARBITRAL

  

Alexia Mayer Calvo.



Catalunya s’ha retrobat amb el gol en el primer partit del triangular que ha disputat a

Sabadell. En el seu primer partit contra l’equip del Mercantil ‘B’ masculí, el seu joc

habitual s’ha vist acompanyat de la creació de bones jugades que durant la segona part

l’han portat ha aconseguir un definitiu 0 a 3.

A la primera part del partit, la Selecció Catalana Sub 12 femenina, dirigida per Edu



Castillo, ha controlat bé al Mercantil ‘B’ tant en defensa com al centre del camp. El

segon temps s'iniciava amb el 0 a 0 inicial, però Tatania Pérez al minut 19 trobava el

camí del gol amb un xut ajustat que batia al porter del Mercantil ‘B’ (0-1). Després han

arribat els gols d’Ainoa Gómez. El 0-2, molt semblant al primer. Intercepció de pilota

dins l’àrea i bon xut dirigit a gol. Ha estat al 23’. I dos minuts després, bona internada

per la banda esquerra de Celia Segura que es desfà de dos contraris, aconseguint una

passada al mig de l’àrea, i Ainoa Gómez que no perdona i fa el 0 a 3 definitiu.

CATALUNYA 2 - 1 SANT CUGAT FC



CATALUNYA

SANT CUGAT FC

GOLS

TARGETES GROGUES

Rocio Romano, Celia Segura, Martina González, Lorena Cubo, Jana Rueda, 

Nerea Carmona, Sol Taboada i Noa Ortega. També han jugat: Noa Jiménez,

Ainoa Gómez, Mar Ballesta, Noa Malagelada, Daniela Martínez, Laia Abdon

i Tatiana Pérez.

Albert González, Arnau Sierra, Bruno Mañero, Álvaro Cifuentes, Alejandro Cuaresma, Marius

Roca, Hugo Molero i Unai Bartolomé. També han jugat, Leo Montilla, Jordi Maseguer, Adri Buil i

Eric Cabello.

Daniela Martínez (1-0, 14’),

Martina González (2-1, 36’).
Eric Cabello (1-1, 33’).

No n'hi ha hagut.   No n'hi ha hagut.

  



TARGETES VERMELLES

CONJUNT ARBITRAL

No n'hi ha hagut.   No n'hi ha hagut.

Alexia Mayer Calvo.



En el segon duel del triangular disputat al Complex Esportiu Municipal Olímpia de

Sabadell, el Sant Cugat FC ‘C’ i el Mercantil ‘B’ han empatat a 2 gols, en un partit que els

de Sant Cugat anaven guanyant per 2 a 0, però el Mercantil ‘B’ en la segona part ha

remuntat empatant a 2 gairebé en cinc minuts. Tot seguit ha arribat el moment de

disputar el tercer encontre, que ha protagonitzat Catalunya contra el Sant Cugat FC

‘C’.



Catalunya ha marcat un gol psicològic a punt de finalitzar la primera part que ha

marcat el partit. Ho ha intentat durant tot aquest període de temps però ha estat al 

minut 14 quan una gran centrada de córner d’Aitana Gómez l’ha acabat rematant de

cap al fons de de la xarxa Daniela Martínez aconseguint l’1 a 0. Abans ho han intentat

Daniela Martínez, Celia Segura o Aitana Gómez, però els seus xuts han estat aturats

pel porter del Sant Cugat ‘C’ Asier Soriano.



Malgrat el control del partit per part de la Selecció Catalana sub 12, ha arribat l’empat

del Sant Cugat ‘C’ al minut 33 gràcies a una jugada individual d’Eric Cabello (1-1). Però

Catalunya no ha abaixat els braços, i ha estat Martína González la que ha aconseguit la

victòria en el minut 36, quan s’ha tret de la màniga una jugada magistral. S’ha plantat

sola a prop de l’àrea i ha llençat un xut precís que s’ha colat per ‘escaire (2-1). Dues grans

aturades de Noa Malagelada han evitat que el Sant Cugat ‘C’ empatés.

GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-sub-12-femenina-ce-mercantil-sant-cugat-fc-triangular-amistos-2018-2019/1

