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La Selecció Catalana sub 16 femenina ha empatat a 2 davant el Cervera-Segarra

Femení en el primer partit amistós de la temporada.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 2
CERVERA-SEGARRA

FEMENI

Emma Cardona, Coral Amate, Clara Sitjas, Sandra Garcia, Carolina Santos, Aina Torrents,

Daniela Salvat, Paula Guix, Marina Ruiz, Laia Rojo, Claudia Hernández i Helena Rodríguez



CERVERA-SEGARRA FEMENI

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Laia Gómez, Nuria Salla, Elia Gulli, Ariadna Turull, Julia Palma, Iris Sánchez, Paola Morell, Glòria

Quintana, Nuria Morales, Yana Majar i Marta Garcia

1-1 Daniela Salvat (28'); 2-2 Coral Amate

(33').

0-1 Yana Majar (25'); 1-2 Nuria Morales

(31').

-   -

Guillem Alonso Pérez i Joan Canals



Primera prova superada per a la Selecció Catalana sub 16 femenina. El combinat

català de Jordi Barrero ha disputat aquesta tarda al Pavelló Can Cases de Martorell

el primer partit amistós de la temporada davant el Cervera-Segarra Femenina, amb

empat a 2 gols. El conjunt català continua la preparació per a les fases prèvies dels

Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que disputaran del 26 al 29

de desembre de 2019 a Catalunya. Amb aquest partit, la Selecció Catalana ja



encadena dues sessions d’entrenament i un enfrontament preparatori.

Bon test de preparació per Catalunya. Les noies de Jordi Barrero han disputat el

primer amistós de la temporada contra el Cervera-Segarra Femení, equip de la

Segona Divisió Nacional. Ha estat un partit de proves, de rotacions, i també

d’imprecisions que s’aniran millorant en els propers entrenaments. Per això, l’inici de

partit ha estat travat i el marcador no s’ha mogut fins a la segona part. Sandra Garcia

ha tingut l’ocasió més clara per Catalunya a la primera part amb una pilota al pal,

mentre que la capitana Nuria Morales ha estat la jugadora més perillosa per les de la

Segarra.



A la represa, Catalunya ha sabut reaccionar. I ho ha fet en dues ocasions, ja que les

visitants han anat sempre per davant. Elia Gulli ha avisat amb una pilota al pal i poc

després, Yana Mojar ha obert la llauna del marcador. Catalunya ha sabut reaccionar i

Daniela Salvat ha empatat amb un fort xut. Paula Guix ha pogut marcar el 2-1 però ha

estat la capitana visitant qui, amb una gran acció personal, ha marcat l’1-2. I altra

vegada el mateix. Bona reacció de les catalanes i Coral Amate, amb un fort xut amb

cama dreta, ha establert l’empat a 2 definitiu.



La Selecció Catalana sub 16 femenina tornarà a la feina el proper diumenge 27

d’octubre a la tarda amb la tercera sessió d’entrenament de la temporada. Tota la

informació relacionada amb les Seleccions Catalanes de Futbol Sala està disponible a

l'apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

GALERIA D'IMATGES

 

http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala
http://fcf.cat/media/album/catalunya-cervera-segarra-femeni-partit-amistos/1

