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El conjunt blaugrana doblega la Real Sociedad per 0 a 3 en una exhibició col·lectiva

amb un doblet d’Alèxia Putellas i una diana de Clàudia Pina.
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El  FC Barcelona Femení  jugarà les  semifinals  de la  Copa de la  Reina per  intentar

revalidar el  títol.  Pocs dies després d'aixecar el  títol  de la Primera Iberdrola,  les de

Jonatan Giráldez han superat la Real Sociedad per 0 a 3 a Zubieta amb un doblet de la

millor jugadora del món, Alèxia Putellas, i un gol de Clàudia Pina. Les blaugranes han

demostrat la seva superiorat de principi a fi davant del segon classificat de la Primera

Iberdrola.  Una  treballada  victòria  d’un  equip  que  aspira  a  conquerir  totes  les

competicions aquesta temporada.

El Barça ha sortit a buscar el bitllet a les semifinals des del xiulet inicial. Les blaugranes

han pressionat amunt i  han recuperat la pilota a prop de l’àrea rival.  Quan només

s’havien jugat 10 minuts de partit, Clàudia Pina ha inaugurat el marcador finalitzant una

bona jugada col·lectiva. Per la seva part, les de Natàlia Arroyo han intentat generar perill

amb transicions ràpides,  però pràcticament no han arribat a la  porteria de Sandra

Paños.

A la represa, les blaugranes han sortit amb la idea de sentenciar l’eliminatòria per la via



ràpida. Alèxia Putellas ha aparegut en el moment clau per marcar un doblet en només

sis minuts. Primer ha aprofitat una assistència de Pina per anotar la segona diana del

xoc amb un xut ras, i després ha marcat el definitiu 0 a 3 amb un poderós tir des de fora

de l'àrea. Així doncs, el FC Barcelona es classifica per a les semifinals de la Copa de la

Reina. El sorteig serà el proper divendres 18 de març a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas,

a Madrid.

 


