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La Selecció Catalana sub 16 masculina segueix amb pas ferm en el camí cap a la Fase

Final, sumant una victòria d’autoritat davant Navarra (2-1).

CATALUNYA

CATALUNYA 2 - 1 NAVARRA

Aaron Alonso, Carlos Aleman, Ivan Rodríguez, Fèlix Martí, Roger Martínez, Iker Garcia (Pedro

Peña 73’), Mousta Bah, Pablo Páez (Gerard González 64’), Ilias Akhomach (Biel Vicens 57’), Pere

Haro (Marc López 48’) i Ángel Alarcón.



NAVARRA

GOLS

TARGETES GROGUES

TARGETES VERMELLES

CONJUNT ARBITRAL

Espectadors: unes 250 persones

Adrián Tabuenca, Bakary Coulibaly, Aner Les, Mikel Anso, Yoel Baigorri, Lucas Ibáñez, Miguel

Auria (Imanol Beloki 43’), Iker Zubiria (Tiago Galhardo 69’), Iñaki Alberca (Jesús Vizcay 43’),

Sergio Garrido i Daniel Lyubomirov (Ander Altxu 54’).

Ángel Alarcón (1-0, 27’); Ángel Alarcón

(2-0, 37’).
Sergio Garrido (2-1, 63’).

Pere Haro (41’).   Tiago Galhardo (77‘).

Doble groga a Roger Martínez (79’ i 79’),   Doble groga a Aner Les (57’ i 64’).

Joseba Gondan Cabrera (àrbitre principal); David Azcona Aizcorbe i Alejandro Martín Martínez

(àrbitres assistents).



L a Selecció Catalana sub 16 masculina ha rubricat aquest divendres una victòria

d’autoritat contra Navarra (2-1), amb què ha sumat tres punts d’or i ha demostrat que

segueix amb pas ferm en el camí cap a la Fase Final. Davant el conjunt amfitrió, a

l’Estadi de Merkatondoa, d’Estella, i en el primer partit de la segona fase, una seriosa

Catalunya s’ha desfet d’un rival que arribava invicte a la cita, gràcies al seu esperit

competitiu i a través de la verticalitat en atac i la consistència en defensa, per imposar-



se a un adversari amb fortalesa física i a una climatologia adversa.

Els futbolistes dirigits per Rafa Beltran han volgut i han manat des del xiulet inicial,

mostrant-se com un bloc compacte i intens amb capacitat per superar línies. A més de

resolutius. El llançament d'una falta directa al balcó de l’àrea ha servit a Ángel Alarcón

per inaugurar el marcador amb un dur cacau ajustat al pal. El mateix futbolista, poc

després, posaria la bota amb determinació al cor de la petita per rematar al fons de la

xarxa una assistència lateral, i confirmar la superioritat d’una quadribarrada a qui, sota

un rigorós temporal, no li ha tremolat el pols per contrarestar el múscul local.



Tot i la revifada dels vermells, amb un golàs per l’escaire des de vint-i-cinc metres obra

de Sergio Garrido, els catalans han gestionat l’avantatge amb tenacitat a la represa,

contenint un quadre navarrès que s’ha quedat en inferioritat numèrica, abans que es

reequilibressin les forces sobre la gespa en el tram final. D’aquesta manera, la Selecció

ha acabat lligant un valuós triomf amb què manté intactes les seves opcions d’accedir a

la semifinal del Campionat d’Espanya, abans del determinant duel de demà dissabte en

el mateix escenari enfront Cantàbria (12.15 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-16-masculi/1
https://www.youtube.com/watch?v=3qsNpfG7I48

