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La Selecció Catalana sub 15 femenina tomba el Sant Gabriel per 3 a 1 i agafa confiança

de cara a la segona fase del Campionat d’Espanya.

CATALUNYA

CATALUNYA 3 - 1 SANT GABRIEL, C.D.

Meritxell Fuster, Emma Gálvez, Judith Pujols, Laia Martret, Noah Bezis, Nina Pou, Adriana

Ranera, Ariadna Domènech, Meritxell Martín, Nora Fernández i Dana Yazbeck. També han jugat:

Aina Rueda, Celia Segura, Magalí Capdevila, Neus Barrón, Maria Llorella, Maria Requena, Renata

Cavili, Lucia Loras i Ainhoa Domènech.



 

SANT GABRIEL, C.D.

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Laia Rius, Carla Alemany, Saray Bocardo, Alba Petit, Verònica Gené, Judith Mirón, Elena Falcón,

Paula Castañeda, Eva Pozo, Aina Meya i Clàudia Garcia. També han jugat: Cinthia Lismar.

Laia Martret (p. 14’); Emma Gálvez (2-0,

57’); Ariadna Domènech (3-1, 76’).
Cinthia Lismar (2-1, 61’).

Magalí Capdevila (26’).    

Naiara Vílchez Valverde (àrbitra principal), i Ana Collado Hidalgo i Ivet Garcia Contreras

(àrbitres assistents).





La Selecció Catalana sub 15 femenina ha sumat un treballat triomf per 3 a 1 contra el

CD Sant Gabriel a falta d’una setmana per a la segona fase del Campionat d’Espanya,

que se celebrarà a Almeria. El combinat que dirigeix Edu Castillo ha ofert una actuació

molt completa davant d’un poderós adversari, dominant l’encontre a través de la

possessió de la pilota i sent efectiu a les àrees.



Catalunya ha saltat a la gespa del Complex Esportiu Olímpia amb la intenció d’assolir

una victòria treballada contra un rival difícil. Amb una pressió alta i constant, la

Catalana ha dificultat la sortida de pilota d’un rival que no s’ha trobat còmode a la

gespa. Després de diversos avisos que no han acabat en gol per ben poc, Laia Martret

ha estat objecte d’un penal que ella mateixa s’ha encarregat de transformar. Tot i que

la Selecció ha disposat de més oportunitats per ampliar el resultat, no hi ha hagut més

dianes al primer temps.

A la represa, la sub 15 femenina no ha aixecat el peu de l’accelerador i ha continuat

buscant amb insistència la porteria contrària. D’aquesta manera, Emma Gálvez, al

minut 57, ha batut Laia Rius per eixamplar distàncies al marcador. Malgrat el cop, el

Sant Gabriel ha reaccionat ràpidament i ha empatat el duel quatre minuts més tard

gràcies a un gol de Cinthia Lismar. Amb tot, Catalunya no s’ha deixat sorprendre i ha

sentenciat definitivament l’encontre mitjançant Ariadna Domènech.
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http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-sub-15-femenina-cd-sant-gabriel-amistos-2019-2020/1

