
Victòria balsàmica de Catalunya per passar a quarts de
final
FUTBOL FEMENÍ | 02/05/2019

La Selecció Catalana sub 12 femenina supera Navarra per 6 a 2 en l’últim partit de la

fase de grups i, amb aquesta victòria, accedeix als quarts de final de la Fase Única del

Campionat d’Espanya.
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CATALUNYA 6 - 2 NAVARRA

Rocío Romano, Jana Rueda, Nerea Carmona, Lorena Cubo, Martina González, Sol Taboada, Cèlia

Segura, Noa Ortega. També han jugat: Noa Malagelada, Noa Jiménez, Daniela Martínez, Ainoa

Gómez, Laia Abdon, Mar Ballesta.

Nerea Aranda, Saioa Churruca, Flavia Cortina, Nerea Agesta, Oihane Muruzabal, Zaira Bendoiro,

Izaro Urrutia, Uxue Santesteban. També han jugat: Cristina Oroz, Juana Ibáñez, Silvia González,

Irune Aguirre, Enara Ormazabal, Jone Laquidain.

Jana Rueda (1-0, 4’); Noa Ortega (2-1, 7’);

Cèlia Segura (3-1, 11’; 4-1, 13’; 5-1, 16’);

Mar Ballesta (6-2, 31’).

Saioa Churruca (p. 1-1, 5’; 5-2, 17').



Catalunya ha tancat la fase de grups amb una contundent victòria per agafar forces

per al duel de quarts de final de la tarda davant la Comunitat Valenciana (19.30 hores).

En els tres primers partits de la fase de grups de la Fase Única del Campionat

d’Espanya sub 12 femení que s’està jugant a Mislata, València, la Catalana va obtenir

dos empats i una victòria, i en l’últim duel necessitava guanyar per passar directament

a la següent ronda. I així ha estat. Amb molta confiança i molt segures d’elles mateixes,

Catalunya ha mostrat la seva millor versió per plantar cara a una Navarra que ha

batallat els primers deu minuts de joc. En una jugada d’estratègia des del córner, Jana

Rueda ha saltat més que ningú al primer pal per obrir el marcador. Tanmateix, a la

següent jugada, Saioa Churruca ha establert l’empat des del punt de penal. El resultat,

però, ha estat enganyós, ja que de seguida Catalunya ha desplegat un joc vistós per

sentenciar.



Cèlia Segura, per la banda, ha fet la passada de la mort a Noa Ortega, qui ha retallat a

la seva defensora i ha fet el 2-1. En una nova mostra de qualitat, Segura s’ha desfet de

la defensa i ha creuat el xut per obrir forat en el marcador. Poc després, la mateixa

Cèlia Segura ha marcat el segon en una espectacular jugada individual, deixant enrere

totes les rivals. I per acabar-ho de rematar, ha aconseguit un hat-trick en rebre tota

sola a la frontal de l’àrea per definir amb una gran elegància. Saioa Churruca ha tornat

a marcar per Navarra a la sortida d’un córner, però les navarreses ja no han posat més

oposició davant el potencial ofensiu que ha demostrat tenir Catalunya. A la segona

part, la defensa rival ha estat més tancada, concedint menys espais, però Mar Ballesta

se les ha arreglat per oferir dos detalls de qualitat dins l’àrea i marcar el 6-2 definitiu.



La Selecció Catalana sub 12 femenina ha passat com a segona de grup, amb dos

empats i dues victòries (8 punts) i aquesta tarda jugarà els quarts de final. El rival serà

l'amfitriona, la Comunitat Valencia, a les 19.30 hores. El partit es podrà seguir en

directe AQUÍ. Al duel han estat presents els vicepresidents de l’FCF Josep Llaó i Jordi

Bonet; el directiu i delegat de l’FCF al Vallès Occidental-Sabadell i responsable del

futbol femení, Albert Montull; el director de l’Àrea Esportiva, Emili Gil, i el director del

CTE, Fèlix Gimeno.

http://fcf.cat/noticia/el-campionat-d-espanya-sub-12-masculi-i-femeni-en-streaming/02/05/2019
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http://fcf.cat/media/album/catalunya-navarra-fase-unica-campionat-d-espanya-sub-12-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=FHqwKUVeCLc

