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La Selecció Catalana sub 17 femenina, que ha acabat amb 10 jugadores, cau derrotada

per 1 a 0 contra el combinat balear i no jugarà la Fase Final.

ILLES BALEARS

ILLES BALEARS 1 - 2 CATALUNYA

Natàlia Martínez, María Quetglas, Núria Ballester (Sofia Rojas, 49’), Elena Giménez, Paula

Rojas, Aida Fanals (Magdalena García, 57’), Fátima Traversaro, Úrsula Galdón, Nati Cano,

Sandra Torres (Laura López, 79’) i Sara Gomes.



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

Paula Mengual, Ariadna Márquez (Nerea Romero, 60’), Laia Trancoso, Clara Rodríguez, Betra

Doltra, Júlia Bartel, Clàudia Riumalló (Esther Laborde, 55’), Natàlia Muñoz, Ariadna Lozano (Ona

Baradad, 46’), Laura Rodríguez (Maria Gómez, 65’) i Martina Fernández.

Úrsula Galdón (1-0, 22’).  

  
Laia Trancoso (44’); Clàudia Riumalló

(53’); Paula Mengual (57’); Esther

Laborde (82’).

  Júlia Bartel (69’).



La Selecció Catalana sub 17 femenina no jugarà la Fase Final del Campionat d’Espanya

després d’haver perdut per 1 a 0 contra les Illes Balears en el segon partit de la segona

fase del Campionat d’Espanya, celebrat a Viator, Almeria. El combinat que entrena

Natàlia Arroyo, que ha acabat amb 10 futbolistes per l’expulsió de Júlia Bartel, no ha

estat encertat en els metres finals malgrat intentar-ho fins al xiulet final.



Després de la victòria d’ahir contra Andalusia per 1 a 0, la Catalana ha volgut ser

protagonista de l’encontre amb la pilota als peus davant d’un rival ordenat, ben

col·locat a la gespa. La Selecció ha trepitjat sovint l’àrea rival, però no ha generat

excessiu perill contra un adversari segur en defensa i solidari en les ajudes. Quan

s’havien disputat 22 minuts, la balear Úrsula Galdón, molt atenta a l’interior de l’àrea,

ha aprofitat un desajust defensiu de Catalunya per inaugurar el marcador. Lluny de

rendir-se la sub 17 ha pogut empatar el xoc abans del descans amb un xut de Laura

Rodríguez i una rematada de cap de Natàlia Muñoz que la portera balear ha refusat.

Només començar el segon temps, Catalunya ha posat una marxa més i ha pressionat la

sortida de pilota de les Illes Balears per recuperar la pilota a prop de l’àrea rival. Per la

seva banda, el bloc balear, amb el marcador favorable, s’ha dedicat a administrar

aquesta mínima avantatge i buscar l’esquena de les laterals catalanes. Quan l’empat

semblava més a prop, l’àrbitra ha expulsat Júlia Bartel i Catalunya s’ha quedat amb 10

jugadores. Malgrat intentar-ho fins al final amb inferioritat numèrica, el marcador ja no

s’ha mogut més i la sub 17 s’ha quedat fora de la Fase Final.



En representació de l’FCF, al partit hi han assistit el vicepresident primer, Josep Llaó;

el vicepresident i delegat a Girona, Jordi Bonet; el directiu i delegat al Vallès Oriental,

Juan Núñez; la directiva i delegada al Baix Llobregat, Paquita Linares; i el director de

l’Àrea Esportiva, Emili Gil; entre d’altres.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/illes-balears-catalunya-segona-fase-del-campionat-d-espanya-sub-17-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=kC4fsluVgfA

