
Una Selecció sub 19 desinhibida es desfà de Melilla amb una
pluja de gols
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La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol platja s’exhibeix en el segon partit del

Campionat d’Espanya davant Melilla, superant-les per 9 gols a 8.



CATALUNYA



9 - 8



MELILLA





CATALUNYA

Marina Mas, Emma Cardona, Sònia Cardona, Mariona Garcia, Sandra Garcia. També han jugat: Inés
Cucurella, Daniela Salvat, Carla Autero, Yanira Padilla, Beatriz Capitán, Andrea Gomariz i Núria
Canals.

MELILLA

Alba Huertas, Sara Ruiz, Nara Mohamed i Amal Lahsen. També han jugat: Alba Cuenca, Gabriela
Romero, Sara Orozco, Miriam Ahmed, Alejandra Hernández, Alba Giménez, Islam Abdelkader i
Natalia Cuadrado.

GOLS

Mariona Garcia (1-0, 3’); Sandra Garcia (2-1,
4’); Mariona Garcia (3-2, 15’); Núria Canals
(4-2, 21’); Mariona Garcia (5-2, 21’); Mariona
Garcia (6-4, 24’); Beatriz Capitán (7-5, 28’);
Mariona Garcia (8-5, 29’; 9-5, 30’).

Natalia Cuadrado (1-1, 3’); Amal Lahsen (2-2,
14’); Amal Lahsen (5-3, 22’); Natalia Cuadrado
(5-4, 24’); Natalia Cuadrado (6-5, 28’); Natalia
Cuadrado (9-6, 30’; 9-7, 32’; 9-8, 36’).





La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol platja ha jugat el primer partit del dia

davant el combinat de Melilla. El debut d’ahir dijous en el Campionat d’Espanya que

s’està disputant a la Playa San Juan d’Alacant va tenir com a protagonista els nervis

d’unes jugadores que no havien jugat mai a futbol platja i, tot i això, van deixar una

bona imatge i millors sensacions. L’energia que es va percebre en el partit inaugural

davant Extremadura s’ha traduït avui amb un molt bon joc, domini de la pilota i molta

més tranquil·litat sobre la sorra. Així, la pluja de gols ha estat assegurada. Als tres minuts

de joc, Mariona Garcia, una de les futbolistes més destacades amb sis gols, ha obert el

marcador, però just en la sacada inicial, Natalia Cuadrado ha empatat el duel.



Al contrari del que podia semblar, a Catalunya el gol en contra li ha donat ales i,  al

següent minut,  Sandra Garcia ha creuat el xut per fer el 2-1.  Ambdós conjunts han

estavellat diverses pilotes al pal, però avui la sub 19, a diferència del partit de dijous, no

ho ha hagut de lamentar. Melilla ha tornat a igualar el duel, però de seguida Mariona

Garcia ha deixat clar que avui era el seu dia i el de Catalunya. Aprofitant una falta per

possessió massa llarga de la portera rival, Núria Canals ha fet el 4-2 i Mariona Garcia ho

ha ampliat al 5-2 afusellant a Alba Cuenca. La Selecció ha jugat molt més desinhibida,

sense nervis, lluitant cada pilota i demostrant que van aprendre dels errors del debut.

Dos penals favorables a Melilla han ajustat el marcador fins al 5-4, però en una sacada

inicial, Mariona Garcia s’ha encarregat de fer el 6-4 per tancar el segon període.



Ja en el tercer temps, l’empenta i la tranquil·litat transmeses sobre la sorra han generat

un ampli  resultat.  Tot i  que Natalia Cuadrado ha retallat  de falta,  Beatriz  Capitán i

Mariona Garcia, de nou, han establert el 9-5. La capitana de Melilla, Natalia Cuadrado, ha

donat esperances al seu conjunt amb dos gols pràcticament consecutius i un últim

penal, que ha tancat el partit amb el definitiu 9-8. El potencial de la sub 19 s’ha vist palès

en el segon partit del Campionat d’Espanya, així com la capacitat golejadora de les

catalanes per afrontar amb il·lusió el tercer partit de la competició, el qual es jugarà

aquesta tarda de divendres a les 17.00 hores davant la Comunitat Valenciana, en directe

a rfef.es.

Al partit ha estat present el directiu i delegat de l’FCF al Vallès Oriental, Juan Núñez.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=wl4niCtMShI

