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La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja ha guanyat per 4 a 10 davant

les  Illes  Balears  però  no  s’ha  pogut  classificar  per  a  les  semifinals  del  Campionat

d’Espanya.



ILLES BALEARS



4 - 10



CATALUNYA





ILLES BALEARS

Francisca Pujol, Llucia Martorell, Joana Valcaneras, Lucía Lozano, Saira de Los Santos, Yamila M.
Mendoza, Desire Hernández, Barbara Ginard, Elena Montané, Margarita Peña, Aroa Garau i Blanca

Noguera

CATALUNYA

Alba Sánchez, Joanna Vega, Julia Serrat, Laura Chamizo, Adriana Manau, Anna Pascual, Nacha
Garrote, Maria Abad, Cristina González, Josselin González, Andrea Alcaide i Laura Martí

GOLS

1-1 Llucia Martorell (3'); 2-5 Elena Montané
(16'); 3-6 Llucia Martorell (18'); 4-8 Elena

Montané (28')

0-1 Adriana Manau (3'); 1-2 Cristina González
(5'); 1-3 Julia Serrat (7'); 1-4 Adriana Manau
(9'); 1-5 Julia Serrat (14'); 2-6 Anna Pascual
(18'); 3-7 Laura Chamizo (21'); 3-8 Cristina

González (25'); 4-9 Joanna Vega (30'); 4-10
Maria Abad (32')







No ha pogut ser. La Selecció Catalana Absoluta femenina de futbol platja ha guanyat 4

a 10 davant les Illes Balears, però no s’ha pogut classificar per a les semifinals del XII

Campionat nacional de Seleccions Autonòmiques femenines de futbol platja. I és que

en el partit  anterior,  Andalusia ha guanyat 12 a 1  davant les Illes Canàries i  això ha

provocat que Catalunya havia de guanyar per 13 gols de diferència per classificar-se

com a millor segona. I la fita ha estat lluny d’aconseguir-se, però les quadribarrades han

disputat un partit molt seriós per acabar golejant a unes Balears sempre combatives.

Aquesta tarda, a partir de les 20.30 hores i contra Extremadura, Catalunya es disputarà

el 5è o el 6è lloc.





Catalunya ha sortit amb tot. Les quadribarrades han sortit a l’atac i al primer minut, han

obert la llauna. Ha estat a la sortida d’un córner quan Adriana Manau ha aprofitat un

rebot per marcar el  primer.  Tot i  això,  al  servei  del  mig del  camp, les Balears han

aconseguit empatar per mitjà d’un xut potent de la capitana Lucía Martorell. Un cop dur

que no ha desfet a les catalanes, ja que el bon joc s’ha mantingut i Cristina González, de

penal, ha marcat l’1 a 2. I encara al primer temps, Julia Serrat i Manau, de falta directa,

han col·locat l’1 a 4 al marcador, resultat amb el qual s’ha acabat el primer període i feia

c r e u r e  a m b  e l  m i r a c l e .





Fins i tot, Serrat ha marcat l’1 a 5 només començar el segon període, però en un ràpid

contraatac, les Balears han escurçat diferències per mitjà d’Elena Montané. Un altre cop

dur en el  millor  moment de Catalunya,  que s’ha tornat  a  sobreposar  i  la  capitana

catalana Anna Pascual ha marcat el 2 a 6 després d’una gran passada en llarg de la

portera  catalana Laura Martí.  Però altra  vegada,  al  servei  del  mig del  camp,  Lucia

Martorell ha marcat el 3 a 6. Catalunya ho ha seguit intentant i abans del final del segon

període, Laura Chamizo ha col·locat el 3 a 7 al lluminós, resultat amb el qual s’ha arribat

al final del segon temps.





Catalunya ha sortit al darrer període amb ganes de donar-ho tot i amb res a perdre i

molt a guanyar, convertint el matx amb moltes transicions, moltes anades i tornades

que han provocat molts gols. Cristina ha marcat el 3 a 8 als primers instants, tot i que les

Balears  han tornat a  escurçar  diferències per  mitjà  d’Elena Montané.  Catalunya ha

continuat  buscant  la  porteria  rival  fins  al  final,  disposant  de  clares  ocasions  per

augmentar diferències i han trobat la recompensa amb un golàs de Joanna Vega i un

altre de Maria Abad que han establert del definitiu 4 a 10.

FOTO

Triomf molt treballat de Catalunya que no val per a les semifinals. Aquesta tarda, a les

20.30 hores i contra Extremadura, lluitaran pel 5è lloc al camp 2 de la Platja de la Victòria

de Cadis.

 

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZQCb2hZgzQ

