
Eliminació molt cruel de Catalunya a la tanda de penals
FUTBOL FEMENÍ | 07/06/2022

La Selecció Catalana sub 15 femenina empata a 2 davant Andalusia en la semifinal del

Campionat d’Espanya i cau eliminada en perdre a la tanda de penals (4-5).



CATALUNYA



4 2 - 2 5



ANDALUSIA





CATALUNYA

Rocío Romano, Laia Abdón, Daniela Martínez, Lorena Cubo, Noa Ortega, Ainoa Gómez, Cèlia
Segura, Nerea Sandoval, Noa Jiménez (Carlota Martins, 56’), Clara Serrajordi (Kautar Azraf, 76’),
Nerea Carmona.

ANDALUSIA

Inmaculada Almendros (Amor Martín, 21’), Carmen Aguilar (Julia Torres, 63’), Lucía Atencia, Carla
Aguilar (Dayana Rueda, 70’), Carmen Rodríguez (María Muñoz, 43’), Alba Cerrato, Rosalia
Domínguez, Lucía Núñez (María Carvajal, 70’), Marta Iglesias, Conchita Luque, Desiree Camacho.

GOLS

Cèlia Segura (1-0, 30’); Daniela Martínez (2-1,
62’). PENALS: Cèlia Segura (1-0); Lorena
Cubo (1-1); Nerea Carmona (2-2); Ainoa
Gómez (3-3); Noa Ortega (4-4).

Alba Cerrato (p. 1-1, 42’; 2-2, 77’). PENALS:
María Muñoz (1-1); Dayana Rueda (1-2); María
Carvajal (2-3); Rosalia Domínguez (3-4); Alba
Cerrato (4-5).

TARGETES GROGUES

Rocío Romano (42’).

 
 

 







Control, possessió, temprança i ocasions és el que ha tingut la Selecció Catalana sub 15

femenina en la semifinal de la Fase Or del Campionat d’Espanya que han jugat davant

Andalusia. Tot i que l’inici ha estat molt igualat i les andaluses han pressionat una mica

més, Catalunya ha començat a imposar el seu joc de toc i  ha generat les primeres

ocasions clares ben aviat. Al minut 8, Ainoa Gómez l’ha estavellat al pal a la sortida d’un

córner i poc després ha estat Cèlia Segura, qui amb una espectacular xilena, l’ha enviat

al pal llarg. Sense nervis i amb molta concentració, la sub 15 ha avançat files i ha superat

constantment les espatlles de la defensa andalusa.  Així,  en una falta servida per la

capitana, Lorena Cubo, l’ha recollit Nerea Carmona sobre la línia de gol i li  ha fet la

passada a una Cèlia Segura que només ha hagut d’empènyer la pilota al fons de la xarxa

per obrir el marcador.



Quan millor estava jugant Catalunya, Alba Cerrato ha empatat en el temps afegit en

transformar un penal provocat per la portera catalana, Rocío Romano. El gol ha estat un

gerro d’aigua freda, però el pas per vestidors ha anat bé a les jugadores de Jaume

Comellas per digerir l’empat i sortir amb més força que mai per encarar la segona part.

Dit i fet, en una jugada d’estratègia a la sortida d’un córner, Daniela Martínez ha recollit

el refús per marcar un bon gol, fent el 2-1 i donant aire fresc a la sub 15. Catalunya ha

estat molt vertical, buscant sempre la rapidesa de les extrems i realitzant un vistós joc

associatiu;  mentre que Andalusia només ha hagut d’esperar la seva oportunitat en

l’única jugada d’atac que ha generat per tornar a marcar l’empat. De nou, Alba Cerrato

ha estat l’autora del gol que ha enviat el partit als penals.



La tanda de llançaments ha estat plena d’emoció fins l’últim xut, i és que només Lorena

Cubo ha fallat el seu, donant la classificació per a la final de la competició al combinat

d’Andalusia. Catalunya no ha perdut cap partit de la Fase Or del Campionat d’Espanya i

s’acomiada  de  manera  cruel  d’aquesta  competició.  Al  partit  han  estat  presents  el

vicepresident primer de l’FCF, Jordi Bonet; i el directiu i delegat de l’FCF a les Terres de

l’Ebre, Miquel Piñol.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=r67D4FJoTvA

