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La Selecció Catalana sub 17 femenina guanya el CF Pallejà per 1-4 en un partit amistós

marcat per l’alt ritme i les ràpides transicions de Catalunya.
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Cristina Navarro, Judith Jaubi, Patricia Navarro, Mireia Lluch, Nacha Garrote, Nadine Pérez, Ana

Andrino, Salomé Navalón, Antonia Aguayo, Aroa Linares, Gemma Torras. També han jugat: Dèlia

Zambrano, Maria Florentin, Marta Fernández, Neus Vila, Marta Vilar, Carlota Benet, Gisel

Urgelés.



CATALUNYA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Aina Pagespetit, Alba Ramos, Ariadna Márquez, Ona Baradad, Lidia Rabassa, Laura Rodríguez,

Josepha Vercammen, Queralt Ping Estrada, Nerea Romero, Aina Meya, Saray Bocardo. També

han jugat: Laura Coronado, Martina Fernández, Clara Rodríguez, Ariadna Mingueza, Júlia Bartel,

Clàudia Riumalló, Mar Dueso, Esther Laborde, Maria Gómez.

Maria Florentin (p. 1-4, 80’).

Josepha Vercammen (0-1, 8’); Ariadna

Minguez (0-2, 55’); Maria Gómez (0-3,

58’); Ariadna Minguez (0-4, 69’).

Carlota Benet (79’).    

Laia Carrio Camarero (àrbitra principal), Ainhoa Villegas Vaquero i Miriam López Hervas

(àrbitres assistents).





L’estrena de la Selecció Catalana sub 17 femenina d’aquesta nova temporada ha

culminat amb èxit amb la victòria per 1 gol a 4 davant el CF Pallejà, conjunt de la

Primera Divisió Nacional Femenina, Grup 3. Les jugadores dirigides per Natàlia Arroyo

han sortit més endollades que el rival i en la primera jugada ja han creat la primera

ocasió en aprofitar la sortida de la portera. Catalunya ha imposat un ritme alt, amb una

ràpida circulació de la pilota per no deixar pensar al Pallejà. En una arribada per la

banda dreta, Josepha Vercammen ha rematat completament sola dins l’àrea petita per

obrir el marcador.

 



A l’equador del primer temps s’han produït diferents canvis, un dels quals ha estat a

punt d’aconseguir el segon gol. Ariadna Mingueza, també dins l’àrea petita, ha rematat

amb el genoll, però aquesta vegada la portera del Pallejà ha blocat bé. En canvi, en una

falta a la frontal de l’àrea, ja a la segona part, Mingueza no ha fallat i ha fet el 0-2.

Seguint en la línia d’exercir una pressió alta, les del Baix Llobregat no han pogut

inquietar la porteria de Catalunya, mentre que Maria Gómez ha marcat el tercer pel

pal curt gràcies a una bona assistència de Júlia Bartel.



La contundència i seguretat defensiva han evitat qualsevol rematada a l’àrea de

Catalunya, La contundència i seguretat defensiva han evitat qualsevol rematada a

l’àrea de Catalunya, mentre que en atac, la sub 17 ha estat letal. A la primera part les

ocasions han escassejat, però a la segona, la Catalana no ha perdonat cap oportunitat

que ha tingut. Ariadna Mingueza ha tornat a destacar en els llançaments de falta, i és

que ha marcat el 0-4 des d’uns 20 metres, aproximadament.



En l’últim minut del duel, Martina Fernández ha comès penal sobre Patricia Navarro i

Maria Florentin no ha desaprofitat l’ocasió per marcar el gol de l’honor i tancar amb l’1-

4 definitiu la primera presa de contacte de la Selecció Catalana sub 17 femenina en la

seva preparació per al Campionat d’Espanya que jugarà a finals del mes de desembre

al País Basc.
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http://fcf.cat/media/album/cf-palleja-seleccio-catalana-sub-17-femenina-amistos-2019-2020/1

