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La Selecció Catalana sub 14 masculina guanya Cantàbria (0-3) i tanca la segona fase

del Campionat d’Espanya amb dues victòries i ple de punts.

CANTÀBRIA

CANTÀBRIA 0 - 3 CATALUNYA

Nicolás López, Javier Pellón, Asier Hernaiz, Iván Gómez, Adrián Menéndez, Manuel González

(Asier García 48’), Daniel Díaz, Pablo Redondo, Adrián Cantalapiedra (Collins Aifuwa 57’), Adrián

Naranca (Diego Díaz 48’) i Adrián Fuentes (Alejandro Morante 57’).



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 150 persones.

Erik Cava, Marc Aznar, Bruno Martínez, Gerard Soler, Landry Farré (Adrian Simon 36’), Aaron

Velilles, Hugo Alba, Hugo Burgos (Leo Saca 36’), Víctor Vázquez, Kim Minsu (Salim Dansokho

42’) i Lamine Yamal (Joel Gascó 56’).

Lamine Yamal (0-1, 16’); Bruno Martínez

(0-2, 51’); Aaron Velilles (0-3, 69’).

Diego Díaz (50’).   Bruno Martínez (36‘).

Miguel Beaumont Muñoz (àrbitre principal); Javier Medrano Echeverría i Goiatz Markotegi

Latorre (àrbitres assistents).



La Selecció Catalana sub 14 masculina ha tancat aquest dissabte una segona fase

perfecta, amb dues victòries i ple de punts, en guanyar amb autoritat Cantàbria (0-3),

a l’Estadi de Merkatondoa, a Estella, en terres navarreses. Els jugadors entrenats per

Alexis Pintó han passat per sobre del rival mostrant encert en la finalització i dotant de

molta mobilitat el joc de possessió a sobre d’una gespa ràpida, amb un treball col·lectiu

destacat que els ha permès buscar a dalt un conjunt càntabre que arribava amb les



cames fresques a l’encontre.

Catalunya ha estat un bloc compromès i solidari, enfront un adversari estirat que ha

plantat cara. La circulació i la recerca dels espais lliures han ocupat la quadribarrada,

que tenia en ment la porteria contrària. Sobretot des del carril central i amb tirs

exteriors. Fins que Lamine Yamal ha vist el forat i ha enviat una canonada llunyana que

el porter no ha pogut atrapar. Amb l’avantatge en el marcador, la intensitat en les

disputes i la seguretat en situació defensiva han permès els catalans donar un nou pas

cap endavant.



Les alternatives a banda i banda s’han succeït a la segona meitat. Però l’estratègia ha

estat la clau que ha posat el xoc coll avall per a la quadribarrada. Un atent Bruno

Martínez ha rematat al pal llarg una falta penjada a l’àrea per marcar el segon i

encarrilar el triomf. La sentència definitiva arribaria al tram final de les botes d’un

Aaron Velilles que ha pescat un mal refús en un córner, per posar el punt i final a

l’actuació de la sub 14 masculina en el Campionat d’Espanya amb sensacions

recuperades i una imatge de creixement general de tot l’equip.



El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha encapçalat la

representació federativa catalana en el partit, acompanyant el president de la

Federació Navarresa de Futbol, Rafa del Amo. Així mateix, també han assistit a

l’encontre el vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó; el vicepresident Jordi Bonet; i

els directius Antonio Jiménez, Jaume Plaza i Víctor Güell; a més del director de

l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; i el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, Fèlix

Gimeno; entre d’altres membres de l’estructura federativa.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/cantabria-catalunya-segona-fase-campionat-d-espanya-sub-14-masculi/1
https://www.youtube.com/watch?v=9wtk62MaF7E

