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Madrid
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La Selecció Catalana sub 12 masculina cau derrotada per 2 a 1 davant el combinat

madrileny malgrat gaudir d’ocasions per haver-se emportat el triomf.

MADRID

MADRID 2 - 1 CATALUNYA

Javier Navarro, Javier iMena, Marcos Rodríguez, Iván Mejía, Jaime Pascual, Carlos Javier Díaz,

Hugo Humanes i Mateo Trigo. També han jugat: Aaron Perales, Álvaro Tamargo, Ariel Nikoghe,

Daniel Molano, Diego Díaz i Rodrigo Vázquez.



La Selecció Catalana sub 12 masculina ha debutat amb una derrota per 2 a 1 contra

Madrid a la Fase Única del Campionat d’Espanya, que s’està disputant al Complex

Esportiu La Canaleta de Mislata, València. Els de Jaume-Joan Rius han saltat a la

CATALUNYA

GOLS

 

Jordi Saucedo, Sergi Sánchez, Landry Céphas Farré, David Rondón, Lamine Yamal Nasraoui,

Kaua García, Marc Bernal i Pol Duran. També han jugat: Àlex Famada, Àlex Bombardó, Àlex

González, Adrià Rubira, David Escoda i Max Bofill.

Carlos Díez (1-0, 5’); Hugo Humanes (2-1,

35’).
Marc Bernal (1-1, 34’).



gespa amb l’objectiu d’imposar el seu estil de joc de combinació des del primer moment.

Per la seva part, Madrid, ben plantat al terreny de joc, ha esperat la seva oportunitat

per fer mal al contraatac. Quan s’havien jugat cinc minuts, en una jugada aïllada, el

madrileny Carlos Díez ha aprofitat una pilota morta a l’interior de l’àrea per inaugurar

el marcador amb un xut sec. La Catalana s’ha sobreposat al cop i ha continuat portant

el pes del xoc davant d’un rocós rival que ha sabut defensar-se amb encert.

A la represa, la Selecció ha posat una marxa més per intentar empatar el duel com més

aviat millor. Liderada per un gran Landry Céphas Farré, Catalunya cada vegada s’ha

aproximat amb més perill a la porteria adversària. Després de diverses oportunitats de

Lamine Yamal i Àlex Bombardó, ha estat Marc Bernal qui ha anotat l’1-1 amb un tir ras

que s’ha colat per sota de les cames del porter madrileny. No obstant això, Madrid ha

aconseguit tornar a avançar-se de nou en el marcador mitjançant un gol d’Hugo

Humanes finalitzant un ràpid contraatac. Amb el 2-1, els catalans s’han abocat a l’atac

però no han trobat el camí del gol. Tot i la derrota, Catalunya conserva intactes les

seves opcions d’accedir als quarts de final.



 Al partit hi ha assistit el vicepresident primer de l'FCF, Josep Llaó; i el director del CTE

de l'FCF, Fèlix Gimeno.

El proper partit de la Selecció Catalana sub 12 masculina serà aquesta tarda, a les

16.00 hores davant la Regió de Múrcia. Tots els partits de Catalunya es poden seguir

en directe a fcf.cat.

http://fcf.cat/noticia/el-campionat-d-espanya-sub-12-masculi-i-femeni-en-streaming/02/05/2019


GALERIA D'IMATGES

 

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-madrid-fase-unica-del-campionat-d-espanya-sub-12-masculi/1
https://www.youtube.com/watch?v=NCLSzh-INzw

