
La Selecció Catalana Absoluta de futbol platja arrasa amb la
Comunitat Valenciana
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Catalunya supera a l’amfitriona per 1 gol a 8 en el tercer partit del Campionat d’Espanya

que es disputa a Alacant.
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COMUNITAT VALENCIANA

Sandra Medina, Sonia Prim, Silvia Hernández, Maria Martí, Paula Carsi. També han jugat: Adriana
Garcia, Maria Piquer, Lorena Landete, Carlota Sánchez, Creu Ferrer, Elena Tyshchenko i Nieves
Motoso.

CATALUNYA

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

GOLS

Maria Martí (1-3, 18’). 

Nacha Garrote (0-1, 12’); Adriana Manau (0-2,
12’); Laura Chamizo (0-3, 16’); Adriana Manau
(1-4, 22’); Carla Morera (1-5, 23’); Clara Rivera
(1-6, 33’); Silvia Ferrer ‘Chivi’ (1-7, 33’); Adriana
Manau (1-8, 35’).



El portent físic i l’energia de les jugadores de la Selecció Catalana Absoluta femenina de

futbol platja és impressionant i inesgotable. En el tercer partit del Campionat d’Espanya

que es disputa a Alacant, les futbolistes de Javi Reyes han tornat a demostrar el gran

potencial que tenen davant l’amfitriona, la Comunitat Valenciana. Des del primer minut

han sortit amb ganes i molta motivació per marcar aviat. I així ho han fet. El domini del

duel s’ha tenyit d’accent català i les ocasions no s’han fet esperar, tot i que el gol ha

arribat a l’últim minut del primer temps, obra de Nacha Garrote en agafar un rebot dins

l’àrea.



En el segon període, les catalanes han gaudit del joc desplegat i s’ha notat. La forta

defensa ha impedit  qualsevol  acció perillosa a l’àrea defensada per la portera Alba

Sánchez, mentre que en atac han estat letals. Adriana Manau ha marcat un golàs des de

mig camp i Laura Chamizo ha fet el mateix en quedar-se lliure de marca a la frontal de

l’àrea. Tot i que Maria Martí ha marcat el gol valencià des del punt de penal, no ha

desconcentrat en cap moment a una Absoluta completament llançada cap a la victòria.

De nou Adriana Manau, de cap, ha marcat l’1-4 i Carla Morera ha sumat un gol més en el

marcador de Catalunya en creuar la pilota al segon pal.



La Comunitat Valenciana no ha inquietat en cap moment i,  en canvi,  Catalunya ha

seguit prement l’accelerador. Clara Rivera ha marcat un bonic gol quan la pilota s’ha

estavellat al pal llarg i ha acabat al fons de la xarxa. En una jugada immediatament

posterior, Silvia Ferrer ‘Chivi’ ha marcat l’1-7 en una falta a la frontal de l’àrea. I en una

última falta, aquesta vegada al mig del camp, ha sentenciat Adriana Manau amb l’1-8

definitiu i un nou hat-trick en el seu compte particular, tal com ha fet al matí en el partit

davant  les  Illes  Canàries.  El  quart  i  últim enfrontament  del  Campionat  serà  demà

dissabte, 10 de juliol, a les 12.00 hores, davant la Andalusia, en directe a la pàgina web de

la  RFEF.  Segons  els  resultats  dels  darrers  enfrontaments  d’avui,  Catalunya  podria

disputar el títol en aquest duel enfront les andaluses.

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=bp5H3UL6B4g

