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La Selecció Catalana sub 14 masculina obre la segona fase amb tres punts després de

capgirar el marcador davant Navarra (3-2).

CATALUNYA

CATALUNYA 3 - 2 NAVARRA

Gerard Curto, Bruno Martínez, Gerard Soler, Víctor Pitarque, Landry Farré, Joel Gascó (Marc

Aznar 36’), Aaron Velilles, Salim Dansokho, Adrian Simon (Lamine Yamal 61’), Hèctor Fort (Hugo

Alba 36’) i Hugo Burgos (Kim Minsu 56’).



NAVARRA

GOLS

TARGETES GROGUES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 250 persones.

Simón García, Xabier Velaz, Gorka Azagra, Pablo Ciganda, Mikel Iribarren, Haritz Esain, Paul

Muro (Álvaro González 65’), Lucas Chamorro, Ismael Alfaro (Asier Larrión 61’), Beñat García

(Aritz Ortigosa 53’) i Andoni Astrain (Egoi Alduncín 56’).

Pablo Ciganda, p. (0-1, 9’); Haritz Esain

(3-2, 69’).

Aaron Velilles (1-1, 29’); Hugo Alba (2-1,

51’); Hugo Alba (3-1, 58’).

Landry Farré (22’).   Gorka Azagra (33‘).

Pablo Allo Martínez (àrbitre principal); Jaqueline Velásquez i Amaia Rodríguez Hidalgo (àrbitres

assistents).



La Selecció Catalana sub 14 masculina ha signat aquest divendres una remuntada

de caràcter per obrir amb tres punts la segona fase del Campionat d’Espanya, enfront

Navarra (3-2). Davant la selecció amfitriona, i amb una sensació tèrmica baixa a causa

de la pluja i el vent, que han convertit el verd en una ràpida catifa, una desinhibida

Catalunya s’ha sobreposat al gol local inicial mostrant una excepcional condició a

Merkatondoa, on ha desplegat la seva millor versió de la temporada per créixer com a



equip i recuperar sensacions.

Un penal en contra i la diana de Pablo Ciganda des dels onze metres que avançava els

vermells han obligat els jugadors entrenats per Alexis Pintó a remar a contracorrent

des de l’arrencada, en un primer període amb alternatives a banda i banda. Abans de la

mitja hora, però, una acció en què Aaron Velillas s’ha emportat per força la pilota a

l’àrea ha significat l’empat d’un conjunt català que ha anat creixent amb el pas dels

minuts, guanyant les disputes, fent-se fort a la zona de creació i obrint el camp per

trobar els espais en el carril interior.



L’entrada d’Hugo Alba en tornar del descans ha estat la descàrrega elèctrica decisiva

perquè la Selecció capgirés el duel. Amb un doblet, l’atacant ha estat el revulsiu que ha

guiat la quadribarrada fins a la victòria, quan en un córner servit en curt ha marcat amb

un potent tir i, poc després, ha batut el porter contrari amb una canonada exterior per

distanciar els catalans en l’electrònic. El contracop culminat pel navarrès Haritz Esain

sobre la botzina no ha fet perillar el premi merescut per a una sub 14 masculina que

demà dissabte tindrà una nova oportunitat per confirmar-se en el xoc que la mesurarà

a Cantàbria (10.15 hores).



El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha presenciat en

directe el partit a Estella, encapçalant la representació federativa catalana i

acompanyant el president de la Federació Navarresa de Futbol, Rafa del Amo. Així

mateix, també han assistit a l’encontre el vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó; el

vicepresident Jordi Bonet; i els directius Antonio Jiménez, Jaume Plaza i Víctor

Güell; a més del director de l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; i el director del Comitè

Tècnic d’Entrenadors, Fèlix Gimeno; entre d’altres membres de l’estructura

federativa.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/catalunya-navarra-segona-fase-campionat-d-espanya-sub-14-masculi/1
https://www.youtube.com/watch?v=wzD0-rFDAaQ

