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La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol sala ha perdut a l'estrena de les fases

prèvies dels Campionats d'Espanya davant Andalusia per 1 a 4, i les andaluses

aconsegueixen el bitllet per a la fase final.

CATALUNYA

CATALUNYA 1 - 4 ANDALUSIA

Laia Gómez, Laura Garcia, Geraldine Gama, Laura Torres, Nuria Canals, Andrea Luna, Laura Piera,

Erika Marzo, Mireia Gómez, Laura Latorre, Julia Peña i Maria Melero.



ANDALUSIA

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: 480 persones

Sandra García, Marta García, África Lozano, Laura Dávila, Josefa Rosillo, Ana Mayoral, Sandra

Martín, Noelia Ma. Nogales, Eva González, Alejandra Rochel, Cecilia Zarzuela i Laura Saucedo.

1-2 Mireia Gómez (21').

0-1 Eva González (12'); 0-2 Alejandra

Rochel (17); 1-3 Alejandra Rochel (23'); 1-

4 Cecilia Zarzuela (25').

Adrià Gali i Oscar Moreno (àrbitres principals) i Dolors Reyes (jutge de taula)



Amb el cap ben alt. Catalunya sub 19 femenina de futbol sala ha perdut per 1 a 4

davant Andalusia en el debut a les fases prèvies dels Campionats d’Espanya, en un

partit on l’efectivitat de les andaluses i la bona actuació de la seva portera ha

estat clau per a la victòria andalusa, que els permet aconseguir el bitllet per a la

fase final del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques. Catalunya sub 19

femenina de futbol sala tancarà aquestes fases prèvies aquest diumenge 29 de

desembre a partir de les 12.30 hores contra Navarra, partit que es podrà seguir en

directe a través de la Federació Catalana de Futbol.



Catalunya ha plantejat un partit molt valent, amb una pressió alta i amb molta

personalitat. Les noies de Jordi Gay han demostrat tenir les idees molt clares i amb

u n a forma d’atacar molt treballada que ha posat en problemes a la Selecció

d’Andalusia. Tot i això, la gran efectivitat de les andaluses, destacant a Alejandra

Rochel i a Eva González, han marcat la diferència del partit. Precisament ha estat la

capitana, la González, qui ha obert la llauna a l’equador del primer temps. Les

catalanes han tingut opcions d’empatar, fins i tot Laura Garcia ha estavellat una

pilota al pal, però avui l'esfèrica no ha volgut entrar. Sí que ha trobat fortuna Rochel,

qui ha col·locat el 0 a 2 poc abans del descans, un resultat excessiu per les

oportunitats dels dos equips.



L’inici de la segona part ha estat la de l’ esperança, i és que a la primera jugada, Mireia

Gómez ha escurçat diferències. L’afició catalana ha embogit amb aquest gol, però

l’alegria ha durat poc, ja que dos minuts més tard, Rochel ha col·locat l’1 a 3 a

l’electrònic. Catalunya ho ha seguit intentant amb ocasions, però la bona actuació de

la portera andalusa i el desencert final de les catalanes, ha impedit escurçar

diferències. I la sentència ha arribat quan en un error a la sortida de pilota de

Catalunya, Cecila Zarzuela ha establert el definitiu 1 a 4. Els últims tres minuts, les

quadribarrades ho han intentat amb portera-jugadora, però no han tingut encert. Al

final, derrota amb el cap ben alt, ja que les noies de Jordi Gay ho han intentat fins al

darrer instant. 



El partit ha comptat amb les presències del Director de la Lliga Catalana de Futbol

Sala, José Miguel Calle; l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader; el regidor

d'esports de Malgrat de Mar, Ludwig Ivan; els directius de la Lliga Catalana de Futbol

Sala i de la Federació Catalana de Futbol, Juan Carlos Hueto, Miquel Àngel

Esquerre i Pep Graus; els directius de la Federació Catalana de Futbol, Rosend

Abella, Juan Núñez i Antonio Jiménez; el secretari del Comité Nacional de Futbol

Sala de la Real Federació Espanyola de Futbol, Paco Sedano; i la seleccionadora

absoluta espanyola de futbol sala, Clàudia Pons.



Per tal de poder seguir els resultats dels partits, així com les notícies relacionades amb

aquesta fase prèvia, està disponible un apartat específic a la pàgina web de la

Federació Catalana de Futbol al qual es pot accedir a través del bàner situat a la

portada de futbol sala del portal web, o bé, fent clic aquí.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/campionat-fs-fem
http://fcf.cat/media/album/catalunya-andalusia-sub-16-femeni-fase-previa-del-campionat-d-espanya-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=NEB0R_HN2EQ
https://www.youtube.com/watch?v=93UBxpPwjd8

