
Una efectiva Catalunya s’imposa amb solvència a un bon
Espanyol
SELECCIONS | 26/02/2020

La Selecció Catalana sub 14 masculina doblega per 2 a 0 el bloc blanc-i-blau en un partit

molt seriós.

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 0 ESPANYOL, R.C.D.

Gerard Curto, Hèctor Fort, Bruno Martínez, Gerard Soler, Víctor Vázquez, Landry Cephas, Joel

Gasco, Aaron Velilles, Salim Dansokho, Kim Minsu i Hugo Burgos. També han jugat: Víctor

Pitarque, Erik Cava, Adrián Simón, Hugo Alba, Lamine Yamal, Leonard Saca i Marc Aznar.



ESPANYOL, R.C.D.

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Aleix Casals, Pol Ferrer, Asier González, Rachid Saiah, Sergio Molina, Aimar Garcia, Carlos

Mercé, Pol Marce, Pau León, Àlex Partera i Izan Herranz. També han jugat: Víctor López, Pau

Font, Eric Alcaide, Omar Janneh, Ferran Gómez, José Manuel Soto Mayor i Juan Pedro Duran.

Bruno Martínez (1-0, 27’); Víctor

Pitarque (2-0, 67’).
 

Landry Cephas (34’).    

Enric Juárez Carreras (àrbitre principal), i Marc Belmonte Alcázar i Fabián Pérez Sagardia

(àrbitres assistents).





La Selecció Catalana sub 14 masculina ha superat per 2 a 0 l’Infantil ‘A’ del RCD

Espanyol de Barcelona en un nou partit amistós disputat a la Ciutat Esportiva Dani

Jarque. Els d’Alexis Pintó s’han mostrat intensos i verticals en un duel que han dominat

durant moltes fases. Un triomf treballat que reforça la confiança d’una Selecció que

segueix preparant la segona fase del Campionat d’Espanya, que se celebrarà la

propera setmana a Navarra.



Clarivident, solidària i amb les idees clares. Així ha començat el partit Catalunya

davant d’un Espanyol que tocava a camp propi però no generava massa perill. La

primera aproximació clara del duel ha estat un tir llunyà de Salim Dansokho que ho ha

trobat porteria per ben poc. Posteriorment, Kim Minsu, un dels futbolistes més

destacats de l’encontre, s’ha topat amb el travesser en un espectacular tir a la mitja

volta. A la tercera oportunitat, la Catalana s’ha avançat en el marcador. Excel·lent

centrada de Gerard Soler que Bruno Martínez ha rematat de cap amb contundència al

fons de les xarxes.

A la represa, Catalunya no ha aixecat el peu de l’accelerador i ha continuat dominant el

partit, fent circular la pilota amb rapidesa i controlant els atacs blanc-i-blaus. La

defensa catalana s’ha mostrat molt sòlida i pràcticament no ha concedit cap ocasió

clara de gol. La sub 14 ha continuat disposant de les oportunitats més clares i, després

de diversos avisos, ha setenciat el partit al minut 67. Magnífica assistència amb

l'exterior de Quim Minsu que Víctor Pitarque, molt ràpid, ha deixat enrere dos

defensors i ha batut Aleix Casals.



Han estat presents el director de l'Àrea Esportiva de l'FCF, Emili Gil, i el coordinador

de les Seleccions Base masculines de l'FCF, Damià Abella.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/seleccio-catalana-sub-14-masculina-rcd-espanyol-amistos-2019-2020/1


 


