
Catalunya guanya i obté el bitllet per a la semifinal
SELECCIONS | 25/06/2022

La Selecció Catalana sub 12 femenina supera a Navarra per 4 gols a 1 i aconsegueix la

classificació per a la semifinal de la Campionat d’Espanya. El partit es jugarà diumenge

a les 10.30 hores davant la Comunitat de Madrid.



CATALUNYA



4 - 1



NAVARRA





CATALUNYA

Georgina González, Lucía Grau, Noa Benito, Carlota Ohlander, Bruna Quintana, Jana Muro, Lídia
Gibert, Daniela Arias. També han jugat: Martina Palau, Ivette Rodríguez, Laia Benítez, Ainoa Robas,
Marta Pérez, Elena Vizuete.

NAVARRA

Chloe Lalanne, Eider Goñi, Iraia Alba, Amaia Martínez, Isabel Fernández, Noa González, Daniela
Malón, Haizea Otaegui. També han jugat: Rebeca Balan, Daniela Espejo, Aiora Velasco, Arrieta
Izcue, Julia Lafraya, Leyre Polo.

GOLS

Elena Vizuete (1-1, 14’; 2-1, 25’); Lídia Gibert

(3-1, 31’; 4-1, 40’). 

Daniela Malón (0-1, 5’).

TARGETES GROGUES

 
 

Iraia Alba (18’); Haizea Otaegui (32’).





Per primera vegada en aquest Campionat d’Espanya sub 12 femení, Catalunya ha hagut

de remuntar el gol inicial de Navarra. En un servei de banda, Daniela Malón ha superat a

la  portera  catalana  amb  un  xut  que  se  li  ha  escapat  de  les  mans.  En  els  camps

federatius Ernesto Cotorruelo, la sub 12 s’ha aplicat de valent per obtenir la victòria. El

gol de l’empat s’ha iniciat en una falta, i un potent xut de Lídia Gibert s’ha convertit en

un refús que ha recollit Elena Vizuete per marcar l’1-1.



Catalunya ha estavellat dues pilotes al travesser en el primer temps, però a la segona

part, l’exhibició individual de les jugadores catalanes ha decantat la balança. Una genial

conducció  d’Elena  Vizuete,  desfent-se  de  tota  la  defensa,  ha  estat  l’inici  de  la

remuntada.  Al  minut 31,  Lídia Gibert ha provocat un córner i  ella mateixa ha estat

l’encarregada de transformar-lo en el tercer gol de Catalunya. I ja sobre el xiulet final,

Gibert, amb un doblet, de la mateixa manera que Vizuete, ha tancat el resultat amb el 4

a 1 definitiu.



La victòria dona el passi a la Selecció Catalana sub 12 femenina per a la semifinal de la

competició.  El  partit  es  jugarà  diumenge  26  de  juny,  a  les  10.30  hores,  davant

l’amfitriona,  la  Comunitat  de  Madrid,  i  en  directe  a  rfef.es.  Al  duel  ha  assistit  el

vicepresident i delegat de l’FCF a Lleida, Josep Maria Espasa.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=6a3Bnf1k_24

