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La Selecció Catalana Juvenil masculina de futbol platja cau derrota per 3 a 1 contra

l’amfitriona i es queda a només un gol d’obtenir el bitllet per jugar les semifinals del

Campionat d’Espanya.



ANDALUSIA



3 - 1



CATALUNYA





ANDALUSIA

Friery Matthew, Pablo García, Antonio Serrano, Pablo Gómez i Miguel Gatica. També han jugat:
Pablo Fernández, Adrián Ronda, Juan Manuel Pino, Ezequiel Cortés, Marcos Herrera, Antonio José
Santos i Jairo Vera.

CATALUNYA

Yong Cheng, Adam Ouaaliti, Pol Britos, Sergio Castilla, Sohaib Naciri. També han jugat: Héctor
Fernández, Aitor Aguilera, Alex López, Daniel Bertran, Eloi Rovira, Marc López, Soulimane Ouaich.

GOLS

Juan Manuel Pino (1-0, 18’); Marcos Herrera
(2-0, 22’); Miguel Gatica (3-0, 25’).

Sohaib Naciri (3-1, 28’).

 



La sort ha donat l’esquena a la Selecció Catalana Juvenil masculina de futbol platja en el

Campionat d’Espanya que s’està disputant a la Playa de la Victoria, a Cadis. L’equip que

dirigeix Víctor Senent ha caigut derrotat per 3 a 1 contra Andalusia en el segon duel de

la jornada, ha finalitzat tercer del grup i es queda a només un gol de poder accedir a les

semifinals.  La Selecció disputarà demà a la tarda el seu darrer duel del torneig per

conèixer en quina posició finalitza, amb un rival encara pendent de definir.



Catalunya ha sortit amb les idees clares a la sorra, lluitant cada pilota com si fos l’última i

neutralitzant el poder ofensiu dels amfitrions. D’aquesta manera, la Juvenil ha sabut

frenar els atacs locals amb solidaritat, ajudes contínues i intensitat. L’oportunitat més

clara de la Selecció al primer temps ha estat un tir del capità Marc López que ha sortit

fregant el  pal.  Per la seva banda,  Andalusia ha pogut obrir  la llauna en una xilena

d’Ezequiel Cortés que ha sortit desviada per sobre el travesser.



Al segon quart, Andalusia ha posat una marxa més i s’ha aproximat amb més perill a la

porteria catalana. Així ha estat com Juan Manuel Pino, al minut 18, ha aprofitat una

pilota morta a l’interior de l’àrea per anotar l’1 a 0. Només quatre minuts després, Marcos

Herrera,  en  una  acció  a  pilota  aturada,  ha  ampliat  diferències.  Quan  la  Catalana

intentava  reaccionar,  ha  arribat  el  tercer  gol  dels  amfitrions.  Espectacular  xilena

d’Adrián Ronda des de la banda que ha aprofitat Miguel Gatica, de cap, per convertir el

3 a 0.



Lluny d’abaixar els braços, la Juvenil ha seguit creient que la remuntada era possible al

tercer i definitiu període. Fruit d’aquesta insistència, Sohaib Naciri ha retallat distàncies

amb un xut de falta ajustat al pal, impossible d’aturar per al porter andalús. Tot i que els

atacs de la  Catalana no han cessat  en cap moment,  Andalusia  s’ha defensat  amb

solvència i s’ha emportat una treballada victòria per 3 a 1.



Amb aquesta derrota, la Selecció Catalana Juvenil masculina haurà d’esperar a demà a

saber la resta de resultats i conèixer qui serà el seu rival. El partit es podrà seguir en

directe a rfef.es.

https://rfef.es/
https://rfef.es/
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https://www.youtube.com/watch?v=35RdDZr7LPc

