
L’efectivitat de Galícia deixa fora de la final a la sub 16
SELECCIONS | 21/06/2022

La Selecció Catalana sub 16 masculina cau derrotada per 3 a 0 en semifinals contra els

amfitrions i s’acomiada de la Fase Or del Campionat d’Espanya.



GALÍCIA



3 - 0



CATALUNYA





GALÍCIA

Yago Moreira, Samuel Fernández, Daniel Varela, Jacobo Folgar, Lucas Taibo, Moha Dahmouni,
Miguel Conde, Manu Ferreiro, Óscar Marcos, Adrián Guerrero i Lucas Castro. També han jugat:
Mesfin Gómez, Hugo Burcio, Cristian Carro i Ángel Arcos.

CATALUNYA

Max Bonfill, Marc Aznar, Alexis Olmedo, Pol Trigueros, Joel Escaler, Pau Prim, Minsu Kim, Jan
Encuentra, Hugo Burgos, Guillem Badia i Arnau Pradas. També han jugat: Víctor Pitarque, Dilan
Zárate, Hugo Alba, Rachid Saiah.

GOLS

Jacobo Folgar (1-0, 12’); Miguel Conde (2-0,
75’); Miguel Conde (3-0, 83’).

 

TARGETES GROGUES

Miguel Conde (37’); Jacobo Folgar (82’).

 
 

Marc Aznar (59’); Hugo Alba (81’).







La Selecció Catalana sub 16 masculina ha caigut derrotada contra Galícia per 3 a 0 en

semifinals de la Fase Or del Campionat d’Espanya, en un xoc disputat al  Municipal

Manolo Barreiro de Pontevedra sota una intensa pluja. D’aquesta manera, els de Rafa

Beltran s’acomiaden del torneig tot i haver fet mèrits per superar una rocosa amfitriona.

Una diana de Jacobo Folgar  i  un doblet  de Miguel  Conde han permès els  gallecs

classificar-se per a la gran final, que se celebrarà demà, dimecres 22 de juny, a les 19.00

hores al mateix escenari.



Catalunya ha sortit  a  l’atac davant l’amfitriona en un estadi  que ha presentat  una

magnífica  entrada malgrat  la  climatologia  adversa.  La  Selecció  s’ha  apropiat  de  la

possessió de la pilota i ha posat en dificultats els gallecs amb la mobilitat i rapidesa dels

seus atacants. Fruit d’una acció individual, Arnau Pradas ha estat a punt d’inaugurar el

marcador, però el porter gallec Yago Moreira ha refusat el seu tir amb una aturada de

mèrit. Per contra, Galícia ha anotat l’1 a 0 en la seva primera arribada perillosa al minut

12. Centrada de Manu Ferreiro que Jacobo Folgar ha enviat al fons de les xarxes. Tot i el

cop, la Selecció ha reaccionat ràpidament i s’ha abocat a l’atac. Quan faltava poc per al

descans, el porter rival ha salvat els locals amb una mà providencial en una rematada de

cap d’Hugo Burgos.



El guió de la semifinal no ha canviat a la represa. Els de Rafa Beltran han continuat

portant el pes de l’encontre contra un adversari que cada cop defensava més a prop de

la seva àrea. Minsu Kim ha posat a prova els reflexos de Moreira amb un tir violent que

ha desviat a córner. Per la seva banda, els amfitrions han tingut el 2 a 0 amb un xut amb

l’exterior de Manu Ferreiro que s’ha estavellat al travesser. A partir d’aquest instant, la

Catalana ha donat un pas endavant i  ha generat ocasions per almenys empatar la

semifinal, però la manca d’encert en la definició i les aturades d’un encertat Moreira ho

han evitat. Ja en el tram final, amb la Selecció bolcada, Galícia ha sentenciat el duel amb

un doblet de Miguel Conde. Així doncs, Catalunya s’acomiada en semifinals de la Fase

Or del Campionat d’Espanya.



Al partit hi ha assistit el directiu de l’FCF Víctor Güell.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=1I4IqHJBZXc

