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La Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol platja perd 6-4 davant la Comunitat en

el tercer partit del Campionat d’Espanya en un duel que han sabut jugar de tu a tu.



C O M U N I T A T

VALENCIANA



6 - 4



CATALUNYA





COMUNITAT VALENCIANA

Lucía Palomares, Saray Pérez, Claudia Salvador, Empar Ibáñez, Claudia Bruch. També han jugat:
Renée Pastor, Nazaret Sánchez, Marieta Llorens, Laura Alcahut, Adriana Jaime, Esther Gómez i
Sandra Segovia.

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, Núria
Canals.

GOLS

Laura Alcahut (1-1, 7’); Adriana Jaime (2-2,
22’); Claudia Bruch (3-2, 27’); Adriana Jaime
(4-3, 30’); Esther Gómez (5-4, 34’); Adriana

Jaime (6-4, 35’). 

Sònia Cardona (0-1, 3’); Mariona Garcia (1-2,
15’); Inés Cucurella (3-3, 30’); Mariona Garcia
(4-4, 32’).





La picardia és una condició que molts esportistes demostren al camp per treure profit

d’una situació avantatjosa. En el cas de la Selecció Catalana sub 19 femenina de futbol

platja li ha faltat un punt d’astúcia en el tercer partit del Campionat d’Espanya davant

l’amfitriona, la Comunitat Valenciana. I és que les catalanes han dominat els tempos del

partit, generant més ocasions que les valencianes, però han acabat regalant més gols

del que s’haurien imaginat. Per això, quan Sònia Cardona ha fet el primer, la falta de

picardia s’ha notat en l’empat de Laura Alcahut.



El duel ha estat molt igualat en tot moment, si bé és cert que Catalunya ha portat més

perill en el primer i segon període. Mariona Garcia ha marcat l’1-2 amb un xut que s’ha

colat per sota de les cames de la portera rival.  De nou, en una pèrdua de pilota, la

Comunitat Valenciana ha establert l’empat mitjançant Adriana Jaime. Amb el 2-2 s’ha

iniciat un tercer temps que ha continuat igual de lluitat i competit, tot i que les pèrdues

de la sub 19 han costat cares al conjunt dirigit per Javi Reyes.



Claudia Bruch ha desfet la igualada en el marcador amb un gran gol per l’escaire, i poc

després, la portera catalana Inés Cucurella ha fet el 3-3 en intentar una passada alta en

llarg cap a Sandra Garcia,  qui  ha intentat pentinar i  això ha despistat a la  portera

valenciana. Les ocasions s’han anat succeint en una àrea i en una altra, així com els gols.

Adriana Jaime ha marcat el 4-3 amb un golàs i Mariona Garcia, que encara no havia dit

l’última paraula, ha tornat a posar l’empat amb el 4-4. Tanmateix, en els últims minuts a

Catalunya li ha faltat l’experiència necessària per endur-se el partit i, per petits detalls,

han acabat encaixant dos gols més, un d’Esther Gómez i un altre d’Adriana Jaime. Així

doncs, la Selecció sub 19 jugarà l’últim partit del Campionat dissabte 10 de juliol a les

11.00 hores davant Andalusia, 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=8xX7cIfD5Pg

