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La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol sala ha realitzat el primer amistós de la

temporada amb empat a 4 davant el Sala 5 Martorell cadet masculí de la 1a Divisió

Catalana.
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Geraldine Gama, Laura Garcia, Andrea Luna, Erika Marzo, Laura Piera, Julia Peña, Laura Torres,

Nuria Canals, Laura Latorre, Mireia Gómez, Maria Melero i Laia Gómez

Xesc Romero, Manel Perera, Jon Marín, Pol Chenovart, Marouan El Amrani, Axel Arrufat, Daniel

Aguayo, Marçal Santiso, Deivid Fernández, Marc Domínguez, David Rivero, Aritz Agramunt i

Raul Pacheco. 

1-1 Nuria Canals (11'); 2-2 Laura Garcia

(33'); 3-2 Laura Latorre (34'); 4-4 Laura

Latorre (36'). 

0-1 Raul Pacheco (2'); 1-2 Marçal

Santiso (29'); 3-3 Raul Pacheco (35'); 3-

4 Raul Pacheco (35').

Biel Balsera i José Municio



Empat molt treballat de Catalunya sub 19 femenina de futbol sala. La Selecció

Catalana sub 19 femenina de futbol sala ha realitzat aquesta tarda el primer partit

amistós de la temporada al Pavelló de Can Casas a Martorell per a continuar amb

la preparació per a les fases prèvies dels Campionats d'Espanya de Seleccions

Autonòmiques que es disputaran del 26 al 29 de desembre de 2019 a Catalunya.



El combinat de Jordi Gay s’ha enfrontat davant el Sala 5 Martorell, cadet masculí de la

1a Divisió Catalana, un conjunt que ha sumat 6 punts en les primeres quatre jornades

que ha disputat. Ha estat doncs la primera prova exigent de les quadribarrades que

han acabat amb empat a 4 gols.

Intensitat i ritme alt a la primera part. Catalunya sub 19 femenina de futbol sala ha

començat el partit amb imprecisions, i això ho ha aprofitat el Sala 5 Martorell per

guanyar l’esquena a la defensa catalana i obrir la llauna del marcador al minut 2 de joc

amb diana de Raúl Pacheco. Les jugadores quadribarrades però s’han refet i han anat

agafant confiança amb els minuts, sent el xut exterior la gran amenaça. Julia Peña,

Laura Latorre i Erika Marzo ho han provat sense èxit, fins que a Nuria Canals ha

posat les taules al marcador amb una gran diana. Amb l’empat a l’electrònic, els dos

equips han disposat d’ocasions per posar-se per davant, però el marcador ja no s’ha

mogut durant el primer temps gràcies a les bones actuacions de les porteres.



Bones sensacions de Catalunya a la segona meitat, dominant i tenint les ocasions més

clares, amb dos protagonistes clau pel desenllaç del partit: Laura Latorre per a les

catalanes, i Raúl Pacheco pel Sala 5 Martorell. Precisament han estat els visitants qui

s’han tornat a col·locar per davant, amb un gol de Marçal Santiso aprofitant una

errada defensiva de les catalanes. Tot i això, la Selecció Catalana s’ha sobreposat i ha

remuntat el matx. Laura Garcia ha empatat i, poc després, Latorre ha transformat un

llançament de 10 metres per col·locar el 3-2 al marcador. Les catalanes han pogut

sentenciar, però el Sala 5 Martorell ha aconseguit remuntar el partit en només 1 minut

gràcies a un doblet de Pacheco. Les jugadores de Jordi Gay ho han seguit intentant i

han trobat recompensa amb l’empat definitiu obra de Latorre.



La Selecció Catalana sub 19 femenina realitzarà el diumenge 10 de novembre de

2019 el cinquè entrenament de la temporada a Martorell.

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