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La Selecció Catalana sub 16 masculina de futbol sala ha disputat el primer amistós de la

temporada amb victòria per 3 a 1 davant el FS Ripollet, de la Divisió d’Honor Juvenil

nacional de futbol sala.



CATALUNYA



3 - 1



FS RIPOLLET





CATALUNYA

Mario Fogued, José Martínez, Erik Garcia, Eric Lucas, Aleix Molist, Miquel González, Iker Abad, Max
Serraviñals, Pol Terrino, Gerard Garcia, Joel Miñano i Lucas Espinosa. 

FS RIPOLLET

Pau Julián, Daniel Martínez, Unai Lorenzo, Pol Martín, Joel Algaba, Javier Rodríguez, Eric Combes,
Pol Sánchez, Nil Molist i Denis Montoro.

GOLS

1-0 Gerard Garcia (5'); 2-1 Aleix Molist (23'); 3-1

Gerard Garcia (38');

1-1 Joel Algaba (22');

CONJUNT ARBITRAL

Àrbitre principal: Jordi Rodríguez       Àrbitre assistent: José Municio







Primer  amistós  disputat.  La  Selecció  Catalana  sub  16  masculina  de  futbol  sala  ha

disputat aquesta tarda al Pavelló Esportiu Can Cases de Martorell el primer amistós de

la temporada davant el FS Ripollet, de la Divisió d’Honor Juvenil nacional de futbol sala,

amb victòria pels catalans per 3 a 1 gràcies a un doblet de Gerard Garcia i a una diana

d'Aleix  Molist..  El  conjunt  català,  sota  la  direcció  de Gerard Pusó,  continua amb la

preparació per la fase única dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques,

que disputaran del 8 al 15 de gener de 2022.





Primera  part  molt  intensa  entre  Catalunya  i  el  FS  Ripollet,  amb  moltes  anades  i

tornades, amb molta intensitat, amb els dos equips pressionant i dificultant la sortida

de pilota. Les oportunitats més clares a l’inici del partit les ha tingut Catalunya a través

de Pol Terrino i el gol no s’ha fet esperar. Jugada de tira línies dels quadribarrats que ha

finalitzat Gerard Garcia per obrir la llauna del marcador.  Un resultat que han sabut

defensar fins a la mitja part.





Segona part entretinguda la que han disputat els dos conjunts, mantenint el guió de la

primera meitat, amb ocasions de gol i bones aturades dels porters, molta intensitat i

gran qualitat de futbol sala. Amb aquest escenari, Joel Algaba ha empatat el partit, tot i

que a la següent jugada, Aleix Molist ha aprofitat una gran assistència de Pol Terrino per

col·locar el 2 a 1 a l’electrònic. Ja a les acaballes, Gerard Garcia ha establert el definitiu 3 a

1  d e s p r é s  d ’ a p r o f i t a r  u n  r e b o t  d i n s  l ’ à r e a .





La Selecció Catalana sub 16 masculina de futbol sala tornarà a la feina el diumenge 24

d’octubre de 2021  amb la  cinquena sessió.  Tota  la  informació relacionada amb les

Seleccions  Catalanes  de  Futbol  Sala  està  disponible  a  l’apartat  específic  del

web  federatiu,  o  bé,  fent  clic  AQUÍ.

GALERIA D’IMATGES

 

https://www.fcf.cat/seleccio-futbol-sala

