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La Selecció Catalana Infantil femenina de futbol sala ha perdut 3 a 5 davant el Club

Manresa Futbol Sala, Infantil masculí de Primera Divisió, en un partit intens i competit

en què ha estat l’últim amistós de les quadribarrades abans de competir als

Campionats d'Espanya.

CATALUNYA

CATALUNYA 3 - 5 MANRESA CLUB F.S.

Ona Solans, Tania Palomar, Noa Aguilar, Paula Villar, Lara Rodríguez, Clàudia Ciercoles, Laia

Garriga, Carmen Bello, Xènia Casadó, Berta Solé, Silvia Cuartero i Sònia Cardona.



CLUB MANRESA F.S.

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

Martí Terricabras, Alex Cervera, Pol López Cuadros, Pol López Zuñiga, Oriol Ballesté, Aleix Coll,

Pol Comes, Joel Gómez, Pau Díaz i Iker Mellado.

1-0 Sònia Cardona (3'); 2-2 Iker Mellado

p.p. (16'); 3-4 Lara Rodríguez (24').

1-1 Iker Mellado (11'); 1-2 Oriol Ballesté

(13'); 2-3 Pol López Cuadros (17'); 2-4 Pol

López Cuadros (18'); 3-5 Pol López

Cuadros (29').

Marc Romero (àrbitre principal) i Arnau García (jutge de taula)



Última prova abans de competir. La Selecció Catalana Infantil femenina de futbol

sala ha realitzat aquesta tarda l’últim amistós del curs davant l’Infantil masculí de

Primera Divisió del Club Manresa FS, i que ha acabat amb derrota de la catalana per

3 a 5. Ha estat un partit amb poques ocasions de gol, amb alternatives al marcador i on

dos gols consecutius dels manresans, a l’inici de la segona part, ha decantat la balança.

L’amistós s’ha celebrat al Pavelló Municipal de Puig-Reig, aprofitant les Jornades de

Convivència de les Seleccions Catalanes Benjamí i Aleví de futbol sala, i ja només

queda un entrenament abans de disputar la fase única dels Campionats d’Espanya

de Seleccions Autonòmiques, que disputaran del 19 al 22 de març a Almeria.



Catalunya s’avança i el Club Manresa FS remunta. La posada en escena del partit ha

estat amb imprecisions en la passada i dubtes a l’hora d’atacar, amb poques ocasions

de gol i poc protagonisme de les porteres. La Selecció Catalana Infantil femenina de

futbol sala ha anat pujant línies defensives per intentar robar pilotes a primera línia, i

en una d’elles, Lara Rodríguez ha assistit a Sònia Cardona per marcar l’1 a 0 a portera

buida. Els del Bages han intentat buscar espais a la bona defensa de la catalana, que ha

sortit amb criteri al contraatac i ha seguit provant accions amb sortida de pilota.

Precisament en una acció trenada, els manresans han recuperat la pilota a prop de

l’àrea i Iker Mellado ha posat les taules al marcador al minut 13. I poc després, i en unes

mans desafortunades dins l’àrea, Oriol Ballesté ha col·locat per davant al Club

Manresa FS, resultat amb el qual s’ha arribat al descans.



La inspiració de Carmen Bello reanima a Catalunya. La segona meitat ha començat tal

com ha iniciat l’enfrontament, amb recuperació de Catalunya i gol. En aquesta

ocasió, ha estat una bona defensa de Clàudia Ciércoles que ha provocat el gol en

pròpia d’un jugador manresà. L’empat a l’electrònic ha durat ben poc, ja que els del

Bages han respost amb dos gols pràcticament consecutius. El protagonista ha estat

Pol López Cuadros, que ha definit de forma magistral davant la portera catalana.

Amb el 2 a 4 al marcador, el partit ha estat travat, on les fortes pressions defensives

ha provocat que cap dels dos conjunts pogués trenar bones accions ofensives. Ha estat

la inspiració de Carmen Bello qui ha aportat un tret diferencial a l’encontre i després

d’una bona acció de la catalana, amb assistència de Noa Aguilar, Lara Rodríguez ha

escurçat diferències. Han estat els millors moments de Catalunya, amb bones

conduccions superant línies de pressió i primer Clàudia, i després Berta Solé, han

tingut l’empat a les seves botes. Les quadribarrades han perdonat i a l’últim

minut, Cuadros ha establert el definitiu 3 a 5.



El seleccionador català Gerard Pusó ha comptat amb 9 jugadors per a la sessió, amb

la baixa de 3 jugadors.

Després del partit amistós, també s’ha exercitat al Pavelló Municipal de Puig-Reig la

Selecció Catalana Infantil de futbol sala que, per la seva banda, ha realitzat l’última

sessió d’entrenament i disputarà, diumenge vinent, l’últim amistós abans de competir.



SELECCIÓ CATALANA INFANTIL MASCULINA DE FUTBOL SALA

JUGADOR CLUB

ERIC LUCAS ESPALLARGAS CN CALDES FS

ALEIX MOLIST MARTÍNEZ CN CALDES FS

HÈCTOR PASTOR CHECA CLUB MANRESA FUTBOL SALA

MARIO PLAZA SÁNCHEZ CLUB MANRESA FUTBOL SALA

GERARD GARCIA PÉREZ FUTSAL ARENYS DE MAR

ALEX TROSZYNKSY MANZANO AE ELS CORTS UBAE

BIEL ROVIRA CANO AE LES CORTS UBAE

MAX SERRAVIÑALS SALVAT AE LES CORTS UBAE

MIQUEL GONZÁLEZ GAYA FS GARCIA

BRUNO VERNEDA GÓMEZ CFS EIXAMPLE



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. 

 

http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala

