
Catalunya s’imposa amb ofici a les Illes Canàries
F. PLATJA | 09/07/2021

La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja supera les Illes Canàries per 3 a

1 en el segon partit del Campionat d’Espanya que es disputa a Alacant, amb hat-trick

d'Adriana Manau.



CATALUNYA



3 - 1



ILLES CANÀRIES





CATALUNYA

Laia Garcia, Laura Chamizo, Carla Morera, Anna Pascual, Silvia Ferrer. També han jugat: Alba
Sánchez, Joanna Vega, Clara Rivera, Nacha Garrote, Adriana Manau, Aina Torres i Paula Navas.

ILLES CANÀRIES

Paula Coba, Haridian Santana, Miriam León, Manuela García, Marina Benete. També han jugat: Ana
Caldentey, Idoya Martínez, Zuleima Toledo, Coraima del Pino, Anayumi Medina, Paula Medina i
Evelyn Acosta.

GOLS

Adriana Manau (1-0, 7’; 2-0, 9’; 3-1, 36').

Marina Benete (2-1, 15’).





Partit de tràmit el que ha disputat la Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol

platja davant les Illes Canàries. En el segon duel del Campionat d’Espanya que estan

jugant a la Playa San Juan d’Alacant, les jugadores dirigides per Javi Reyes han trepitjat

la sorra decidides a marcar la diferència i ho han aconseguit amb els dos gols d’Adriana

Manau en el primer període. Inclús la mateixa Manau ha estavellat la pilota al pal en una

ocasió molt clara, però ha estat Marina Benete qui ha retallat distàncies amb un gol de

falta a la frontal de l’àrea en el segon període.



Catalunya ha generat oportunitats molt clares per sentenciar, però la falta d’encert en el

partit d’avui s’ha fet evident i ha provocat un patiment innecessari a les files catalanes.

La lluita i  les ganes no s’han negociat,  però l’intercanvi constant de cops i  la bona

col·locació de la defensa canària no han deixat que l’Absoluta desplegués el seu joc com

li hauria agradat. El duel s’ha travat, les Illes Canàries no ha inquietat la porteria catalana

en excés i els gols han estat cars de veure.



Fins  als  últims 32  segons  de  partit,  la  Selecció  Absoluta  no ha  respirat  tranquil·la.

Adriana Manau, de penal, ha fet el definitiu 3-1, marcant el seu hat-trick particular. Amb

la segona victòria d’aquest combinat, Catalunya suma 6 punts i aquesta tarda, a les

19.00 hores, jugarà el tercer partit del Campionat davant la Comunitat Valenciana, en

directe a la pàgina web de la RFEF.

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=86OqV4lv5YA

