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Catalunya guanya 2 a 1 davant Castella-la Manxa en el primer partit del Campionat

d’Espanya sub 15 femení que s’està disputant a Alcázar de San Juan, a Ciudad Real.
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CATALUNYA

Ariadna Ayats, Carlota Martins, Noa Jiménez, Èlia Garrigós, Anna Quer (Nerea Sánchez, 68’), Bea
Pérez (Nayara Núñez, 81’), Kautar Azraf, Nerea Sandoval, Júlia Pastor, Avril Serrano (Mariona Señé,
42’), Ona Montserrat (Chaimae Boughazi, 42’).

CASTELLA-LA MANXA

Isa Fernández, María Godoy, Irene Navalón, Ruth Díaz, Carmen Muñoz (Clara de Mora, 42’), Ainhoa
Rodríguez, Julia Sánchez (Andrea García, 78’), Patricia Segura (Daniela Lapeña, 61’), Adriana Álvarez,
Silvia Calero (Lidia Díaz, 61’), Ángela Villar (Paula Pérez, 52’).

GOLS

Kautar Azraf (1-1, 51’; 2-1, 57’).

Adriana Álvarez (0-1, 36’).





La Selecció Catalana sub 15 femenina ha debutat al  Campionat d’Espanya amb un

domini absolut del primer partit que ha disputat a Alcázar de San Juan, Ciudad Real,

davant l’amfitriona, Castella-la Manxa. Les jugadores dirigides per Jaume Comellas han

jugat  sense  gaire  nervis,  controlant  les  jugades  de  les  seves  rivals  i  atacant

constantment la porteria defensada per Isa Fernández.



Les davanteres Kautar Azraf, Anna Quer i Ona Montserrat han portat molt perill a l’àrea

manxega. Inclús Montserrat ha gaudit d’un u contra u amb Isa Fernández en un ràpid

contraatac de Catalunya,  però la portera s’ha mostrat molt segura sota pals en tot

moment. Quan semblava que el gol de la sub 15 arribaria en qualsevol moment, un

gerro d’aigua freda ha caigut sobre la Catalana. Adriana Álvarez ha executat una falta de

Castella-la Manxa des de mig camp i el xut, sense cap perill ni potència, s’ha passejat

per entre la defensa catalana i ha acabat sorprenent a Ariadna Ayats, esdevenint el 0 a 1.



La superioritat ha estat clara també a la segona part i amb insistència i perseverança,

Catalunya ha trobat el camí del gol. La velocitat de les catalanes ha superat la defensa

manxega i un xut de Chaimae Boughazi l’ha rebutjat la portera amb el peu, i Kautar

Azraf només ha hagut d’empènyer la pilota al fons de la xarxa per igualar el duel. En una

ràpida sortida de la sub 15 a un toc, Azraf s’ha plantat dins l’àrea i amb un xut creuat ha

estat suficient per certificar la remuntada i marcar el 2 a 1 final.



El segon i  últim partit d’aquesta primera fase del Campionat d’Espanya serà demà,

dissabte 10 de desembre, a les 10.15 hores davant la Comunitat Valenciana. El partit es

podrà veure en directe a través del youtube de la RFEF. En representació de l’FCF al

partit ha assistit el vicepresident primer, Jordi Bonet.
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https://www.youtube.com/watch?v=by2OlSehlV0

