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Catalunya Infantil femenina de futbol sala ha guanyat el seu primer partit amistós de

la temporada per 6 a 0 davant el CEFS Prosperitat, de la Primera Divisió Juvenil

femenina de futbol sala.



CATALUNYA

CEFS PROSPERITAT

GOLS

CONJUNT ARBITRAL

CATALUNYA 6 - 0 CEFS PROSPERITAT

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

Rosalen, Carmen Bello, Xènia Casadó, Berta Solé, Sílvia Cuartero i Sònia Cardona

Alba Castillo, Carla Borrego, Nerea Ramírez, Jana Sogués, Lucía Manzano, Elisabeth Barroso i

Sara Rodríguez

1-0 Carmen Bello (8'); 2-0 Clàudia

Ciercoles (18'); 3-0 Sònia Cardona (20');

4-0 Berta Solé (24'); 5-0 Ona Solans

(27'); 6-0 Lara Rodríguez (28').

 

Adrià Acero i Silvia Serrano



Primera prova de nivell superada en el debut de la Selecció Catalana Infantil

femenina de futbol sala. El combinat català, entrenat pel seleccionador Jordi

Barrero, ha disputat el primer partit amistós de la temporada davant el CFS

Prosperitat, de la Primera Divisió Juvenil femenina de futbol sala, i que ha acabat amb

victòria de la catalana per 6 a 0.



Ha estat el primer test de les quadribarrades després de tres entrenaments realitzats.

La Selecció Catalana Infantil femenina continua amb la preparació per a poder arribar

al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques, que se celebrarà del 19 al

22 de març de 2020, amb les millors condicions possibles. 

Amb personalitat i amb les idees molt clares. La Selecció Catalana Infantil femenina

de futbol sala ha realitzat un bon primer temps, sent protagonista en atac i amb

seguretat en defensa. Les quadribarrades han tingut el domini de la pilota i han

tingut les ocasions més clares del primer temps, amb Sònia Cardona i Ona Solans

com a jugadores més perilloses. Tot i això, ha estat Carmen Bello l’autora del primer

gol del partit a l’equador de la primera meitat finalitzant una bona jugada col·lectiva,

resultat amb el qual s’ha arribat al descans.



A la represa, el guió del partit ha estat el mateix. Catalunya ha executat una pressió

alta i ha recuperat pilotes en zones de perill, que ha provocat la sentència del matx.

D’aquesta manera, Clàudia Ciercoles ha marcat el segon i poc després, Cardona ha

col·locat el 3 a 0 a l’electrònic. El CEFS Prosperitat ha seguit treballant, però s’ha topat

amb una Catalunya vertical i que ha realitzat un partit molt seriós fins al final de

l’encontre. En els darrers cinc minuts de partit, tres gols més per arrodonir el

marcador. Berta Solé ha aprofitat un dos contra u davant la portera visitant per

marcar el quart, Ona Solans ha finalitzat un contraatac per establir el 5 a 0 i Lara

Rodríguez ha recuperat una pilota dins l’àrea per marcar el definitiu 6 a 0.



La Selecció Catalana Infantil femenina de futbol sala tornarà a la feina el diumenge

26 de gener de 2020 amb la quarta sessió d’entrenament de la temporada.

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

