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La Selecció Catalana sub 15 femenina no pot passar de l’empat sense gols contra un

defensiu rival que s’ha mostrat inexpugnable.

CATALUNYA

CATALUNYA 0 - 0 EUROPA, C.E.

Meritxell Fuster, Ariadna Domènech, Adriana Ranera, Meritxell Martín, Judit Pujols, Emma

Gálvez, Aina Rueda, Nora Fernández, Laia Martret, Marta Fernández i Dana Yazbeck. També han

jugat: Maria Requena, Neus Barron, Nino Pou, Noah Bezis, Yaiza Ramos, Paula Catalán i Laia

Carreras.



EUROPA, C.E.

CONJUNT ARBITRAL

Núria Gálvez, Lucia Mei Gómez, Catia Pedrosa, Carla González, Clàudia Sardiña, Josepha

Vercammen, Júlia Prat, Ariadna Gorrindo, Montserrat Amella, Clàudia Francés i Elsa Jove.

També han jugat: Anna Fusté, Martina Pujol i Jana Álvarez.

Alèxia Mayer Calvo (àrbitra principal); Desiree Zambrano Tirao i Martina Tomàs García (àrbitres

assistents).



La Selecció Catalana sub 15 femenina ha debutat amb un empat sense gols contra

l’Europa en el primer encontre amistós de la temporada 2019-2020, celebrat al

Complex Esportiu Olímpia de Sabadell. El combinat dirigit per Eduard Castillo ha

completat un gran partit, mostrant-se superior a un combatiu rival en gairebé tots els

aspectes del joc. Només la manca d’encert en la definició i les sensacionals actuacions

de la portera i les defensores visitants han evitat el triomf.



Valenta, ofensiva i amb les idees clares. Catalunya ha començat el partit assumint el

paper de protagonista, governant el xoc amb la pilota i creant ocasions de perill amb

certa freqüència. Nora Fernández ha disposat de la primera oportunitat clara de gol,

però el seu xut ha sortit lleugerament desviat. Poc després, ha estat Laia Martret, de

cap, qui ha posat a prova els reflexos de Núria Gálvez, molt segura sota pals. Per la

seva banda, l’Europa, potent físicament i ben col·locada sobre la gespa, ha posat en

alguna dificultat les catalanes a través de xuts des de fora de l’àrea.



A la represa, el guió del duel no ha canviat. La Selecció ha seguit dominant l’encontre

davant d’un rival defensiu amb les línies molt juntes. Fruit del bon joc desplegat per la

Catalana, Dana Yazbeck ha fregat l’1 a 0 amb un tir que la portera visitant ha aturat en

dos temps. A continuació, Laia Carreras ha intentat sorprendre amb un xut llunyà que

la Gálvez ha desviat a córner. El conjunt escapolat pràcticament no ha disposat

d’ocasions clares per endur-se el triomf. Així doncs, empat sense gols en l’estrena de la

sub 15 femenina.
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