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La Selecció Catalana sub 21 femenina de futbol sala supera 3 a 2 la Regió de Múrcia en

un final d’infart amb una diana de Sònia Blanco quan faltaven sis segons per a la

conclusió de la segona part de la pròrroga.

 

CATALUNYA

CATALUNYA 3 - 2 REGIÓ DE MÚRCIA

Mariona Solà, Anna Munné, Sònia Blanco, Marta Collado, Paula Jiménez, Èlia Gullí, Iris Amaro,

Marta Luján, Marta de los Riscos, Roser Maymó, Laura Oliva i Anna Muniesa.



REGIÓ DE MÚRCIA

GOLS

TARGETES GROGUES

ÀRBITRES

Verónica Villa, Clara Isabel Gea, Teresa Montesinos, Gloria Collado, Ainoa Ferez, Cristina

Riquelme, Teresa Salmerón, Noelia Montoro, Patricia Ortega, Ángela Górriz, Rocío Gómez i

Cristina Hernández.

Laura Oliva (1-1, 22’); Marta de los

Riscos (2-2, 38’); Sònia Blanco (3-2, 46’).

Noelia Montoro (0-1, 4’); Gloria Collado

(1-2, 35’).

Paula Jiménez (27’).    

Iván López Galiano, Bernardo Simón Benet i David Brull Marsal (àrbitres), i Jacob García Montilla

(àrbitre assistent).





Abans de començar la final, s’ha guardat un minut de silenci per mostrar el rebuig

envers la violència en l’esport. La Selecció ha saltat al parquet amb l’objectiu de ser

protagonista des del xiulet inicial. Amb una pressió alta i intensa, Catalunya ha posat

en dificultats a Múrcia quan volia sortir jugant des del darrere. No obstant això, en la

primera arribada perillosa, les murcianes s’han avançat en el marcador al minut 4 amb

un gol de Noelia Montoro, que ha batut Mariona Solà amb un xut ras i sec.



Malgrat el matiner gol en contra, les de Clàudia Pons han seguit desplegant el seu joc

habitual, combinant amb rapidesa i precisió. En un servei llarg de Mariona Solà, Marta

de los Riscos ha estat a punt d’empatar la final amb una rematada de cap que ha

desviat a córner la portera murciana Verónica Villa. Tot seguit, ha estat Laura Oliva qui

ha tingut l’1-1 en les seves botes, però el seu xut ha sortit excessivament creuat. En la

següent acció, Mariona Solà ha estat providencial desviant a córner un tir de Cristina

Riquelme que hauria suposat el 0 a 2. Quan faltava un minut per al descans, un potent

xut de Marta de los Riscos en una jugada d’estratègia s’ha estavellat al pal.

En la represa, Catalunya ha posat una marxa més per intentar empatar ràpidament la

final. D’aquesta manera, quan només s’havien disputat dos minuts, Laura Oliva ha

tornat a posar les taules en el marcador amb un poderós llançament de falta directa

des de la frontal de l’àrea. Múrcia ha respost amb una falta al pal executada per Rocío

Gómez, molt activa durant tot l’encontre. Amb l’empat en el marcador, Catalunya s’ha

trobat més còmode al parquet i ha seguit buscant amb paciència el segon gol, mentre

que Múrcia, molt atenta a nivell defensiu, ha optat per transicions ràpides per intentar



agafar descol·locada a la Catalana.

La final, emocionant i competida, ha arribat als darrers deu minuts amb tot per decidir.

El combinat murcià ha provat sort amb un xut llunyà de Teresa Salmerón que ha sortit

lleugerament desviat i, poc després, ha estat Marta de los Riscos qui ha acaronat el 2 a

1 en un ràpid contraatac. A falta de cinc minuts per al final, Gloria Collado ha anotat el

segon gol murcià amb un xut ras des de l’interior de l’àrea. Tres minuts després, la sub

21 femenina ha tornat a anivellar la final mitjançant una diana de Marta de los Riscos al

contraatac.



En la primera meitat de la pròrroga, Catalunya ha gaudit de la possessió de la pilota i ha

buscat el gol de la victòria amb constants combinacions, però Múrcia, molt solidària en

les ajudes, s’ha defensat amb encert. En la segona part del temps extra, les de Clàudia

Pons han decidit arriscar jugant de cinc per intentar marcar el gol de la victòria. I, quan

tan sols restaven sis segons per al final, Sònia Blanco ha marcat la diana del triomf, i

Catalunya s’ha proclamat campiona d’Espanya per primera vegada en aquesta

categoria.



Al partit hi ha assistit el president de l’FCF, Andreu Subies Forcada; el director de la

Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, José Miguel Calle,

els directius de l’FCF i l’LCFS Joaquim Sala i Juan Carlos Hueto; el Secretari de Junta i

delegat de l’FCF a Tarragona, Josep Vives; la directiva i delegada de l’FCF al Baix

Llobregat, Paquita Linares; el president del Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF,

Pedro Rocha; el representant territorial de l’Esport a Tarragona, Joan Plana; l’alcalde

de Salou, Pere Granados; i el regidor d’Esports del consistori, Daniel López; entre

d’altres.





VÍDEO PORTADA

 

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/catalunya-regio-de-murcia-fase-final-campionat-d-espanya-sub-21-femeni-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=oPAU1WfKPlQ

