
Última prova de foc de la Selecció sub 12 davant el Barça
SELECCIONS | 24/04/2019

La Selecció Catalana sub 12 masculina ha disputat el darrer triangular amistós davant

dos equips Alevins del FC Barcelona per preparar la Fase Única del Campionat

d’Espanya de València.

La Selecció Catalana sub 12 masculina ha disputat els últims dos partits amistosos

davant dos combinats Alevins del FC Barcelona abans de viatjar a la Fase Única del

Campionat d'Espanya que se celebra de l'1 al 3 de maig a Mislata, València. Tot i la

derrota i l'empat, la sub 12 ha demostrat tenir una gran qualitat i fortalesa per encarar

amb plenes garanties un Campionat que es podrà veure íntegrament en streaming.

CATALUNYA 0 - 1 FC BARCELONA



CATALUNYA

FC BARCELONA

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

Max Bonfill, Joel Pleguezuelos, Alex Famada, Sergi Sánchez, Marc Bernal, David Rondón, Lamine

Yamal Nasraqui, Jordi Saucedo. També han jugat: Kaua Garcia, David Escoda, Adrià Rubira,

Abdoulie Jawo, Alex González, Pol Duran.

Jan Lagunas, Nouhoun Sylla, Pau Cubarsi, Dani Ávila, Albert Navarro, David Sáez, Shane

Kluivert, Xavi Castellanos. També ha jugat: Gibert Jornada.

 Gibert Jornada (0-1, 24').

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

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



CONJUNT ARBITRAL

Enrique Pardo Ceriola



El primer dels partits que ha jugat la sub 12 masculina aquesta tarda a la Ciutat

Esportiva Joan Gamper ha estat molt igualat davant l’Aleví ‘A’ del FC Barcelona, en el

qual la Selecció Catalana ha demostrat la seva gran qualitat enfront un rival que ha

posat les coses difícils en tot moment. Els jugadors dirigits per Jaume Joan Rius han

gaudit de diverses ocasions per empatar, la més clara una pilota al pal.



En el segon quart, Gibert Jornada ha estat l’autor de l’únic gol del partit. Tot i les baixes

d’última hora de dos jugadors de la Selecció, la sub 12 ha mostrat tenir molt potencial.

El duel ha servit per acabar d’ajustar alguns aspectes del model de joc abans d’afrontar

la Fase Única del Campionat d’Espanya que tindrà lloc de l’1 al 3 de maig a Mislata,

València.

CATALUNYA

CATALUNYA 1 - 1 FC BARCELONA

Max Bonfill, Marc Bernal, Lamine Yamal Nasraoui, Jordi Saucedo, Kaua Garcia, David Escoda,

Sergi Sánchez, Adrià Rubira. També han jugat: David Rondón, Abdoulie Jawo, Alex Famada, Joel

Pleguezuelos, Alex González, Pol Duran.



FC BARCELONA

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

CONJUNT ARBITRAL

Simon Paris Odell, Rubén Núñez, Pol Carames, Gerard Ruiz de Valdivia, Jofre Torrents, Xavier

Espart, Joel Escaler, Lassana Diaby. També han jugat: Jan Martínez, Quim Junyent, Guillem

Víctor, Denis Cruz.

Alex González (1-1, 28'). Lassana Diaby (0-1, 16').

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

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

Enrique Pardo Ceriola





Catalunya ha fet front a un conjunt molt ben treballat, amb uns automatismes clars i

difícils de trencar. Tanmateix, la sub 12 ha plantat cara i ha obtingut un empat molt

valuós per agafar confiança per la setmana que ve. La competitivitat i l’actitud dels

jugadors ha estat excel·lent, demostrant la seva vàlua per estar a la Selecció Catalana

sub 12 masculina.



L'Aleví 'B' del FC Barcelona ha estat el primer en obrir el marcador gràcies a un bon xut

de Lassana Diaby en el primer minut del segon quart. I a les acaballes d'aquest mateix

quart, Alex González ha estat el més murri en agafar la pilota i establir l'empat a 1

definitiu. Les taules del resultat han donat ales als jugadors de la sub 12, i que aquest

últim triangular amistós també ha servit per acabar de confeccionar la llista definitiva

que dimarts vinent viatjarà a Mislata, València, per disputar el Campionat d’Espanya.

GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/media/album/fc-barcelona-seleccio-catalana-sub-12-masculina-triangular-amistos-2018-2019/1

