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La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja es converteix en Campiona

d’Espanya per segona vegada en la seva història. L’últim partit davant Andalusia ha

acabat en empat a 3.



CATALUNYA



3 - 3



ANDALUSIA





CATALUNYA

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

ANDALUSIA

Andrea Ríos, Ángela Roda, María Dolores Estévez, María Ruiz, Juana Torres. També han jugat: María
Gil, Saray Yague, María Esteban, Ana María Paris, Irene Mateos, Diana Bohorquez i Andrea
Fernández.

GOLS

Aina Torres (1-0, 2’); Alba Sánchez (2-1, 10’);
Adriana Manau (3-3, 32’).

María Esteban (1-1, 8’); Diana Bohorquez (2-2,
15’); María Ruiz (3-2, 20’).





Catalunya ha saltat a la sorra de la Playa San Juan d’Alacant sent campiona d’Espanya

en categoria Absoluta femenina. I és que abans d’enfrontar-se a Andalusia en el quart i

últim partit del Campionat, la Selecció Catalana de futbol platja, ahir al vespre, es va

convertir en el millor combinat estatal en assabentar-se que les Illes Canàries, el conjunt

que li  podia disputar el  títol,  havia perdut el  darrer enfrontament de la jornada de

divendres. Amb tres victòries, un empat, 21 gols a favor i 6 en contra, Catalunya s’ha alçat

amb el  trofeu per  segona vegada en la  seva història,  després  d’aconseguir-ho per

primera vegada l’any 2017 a San Pedro del Pinatar, a Múrcia. Cal recordar, a més, que les

jugadores dirigides per Javi Reyes eren les vigents subcampiones d’Espanya.



Els primers minuts han estat controlats per l’Absoluta i així ha arribat el primer d’Aina

Torres, tot i que el duel ha estat molt igualat en tot moment. En una jugada a pilota

aturada, María Esteban ha marcat un empat que ha desfet la portera Alba Sánchez amb

un potent xut des de la seva àrea. L’avantatge favorable al conjunt català s’ha estroncat

en  el  segon  període  quan  Diana  Bohorquez  ha  tornat  a  posar  la  igualada  en  el

marcador amb una mitja xilena. En una sortida de pilota de Catalunya, aquesta s’ha

quedat  clavada  a  la  sorra  i  l’ha  recollit  María  Ruiz  per  fer  el  3-2.  Aina  Torres  ha

desaprofitat la gran oportunitat de capgirar el resultat fallant un penal.



Adriana Manau, nomenada millor jugadora del Campionat i màxima golejadora amb 7

gols, s’ha encarregat de firmar la sentència del 3-3 amb una falta a la frontal de l’àrea. La

Selecció Catalana Absoluta ha sumat 10 punts en quatre partits disputats i s’ha convertit

en la nova campiona d’Espanya. El directiu de futbol platja de la RFEF i l’FCF, Raúl Sus,

ha estat l’encarregat d’entregar la copa de campiones a la capitana, Silvia Ferrer ‘Chivi', i

al  delegat,  Toni  Pérez.  Per  la  seva  part,  el  seleccionador  nacional  de  futbol  platja,

Christian Méndez, ha entregat els trofeus corresponents a Adriana Manau. 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=b_vgDS71Kkw

