
La sub 16 femenina, a punt per la semifinal
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Catalunya completa a Castelldefels l’entrenament previ a l’eliminatòria que

l’enfrontarà demà amb les Illes Balears, a Gandia, on buscarà convertir-se en finalista

del Campionat d’Espanya.

La Selecció Catalana sub 16 femenina ha completat aquest matí al Municipal Els

Canyars, de Castelldefels, l’entrenament previ a la semifinal del Campionat

d’Espanya, que l’enfrontarà demà divendres a les Illes Balears, a l’Estadi Municipal

Guillermo Olagüe de la ciutat valenciana de Gandia (12.30h). Les divuit jugadores que

formen part de la llista definitiva han ultimat els darrers detalls abans del partit, a les

ordres de la seleccionadora Mireia Vera.



Aquesta tarda, viatge cap a terres valencianes

Després de la sessió, duta a terme sota una fina pluja, Catalunya viatjarà aquesta

tarda cap a terres valencianes i quedarà concentrada a Gandia, a poques hores del duel

davant el conjunt balear, en què la quadribarrada lluitarà per aconseguir un lloc en la

gran final de la competició, contra un dels altres dos equips classificats per a la Fase

Final, la Comunitat Valenciana o Andalusia.

 

El calendari de partits ha quedat definit de la següent manera:

 

DIVENDRES 8 DE JUNY DE 2018

Semifinals Horari

COMUNITAT VALENCIANA - ANDALUSIA 10.30

CATALUNYA - ILLES BALEARS 12.30



 

DIUMENGE 10 DE JUNY DE 2018

Partit Horari

FINAL 11.00

 

Mireia Vera: “Hem anat de menys a més i això ens ajudarà”

La seleccionadora catalana, Mireia Vera, ha volgut destacar “l’evolució” que ha viscut

el conjunt fins arribar a la Fase Final. “Hem anat de menys a més i això ens ajudarà per

afrontar aquesta semifinal”, ha subratllat en aquest sentit, remarcant, a més, el

“caràcter d’equip” que uneix el vestidor. “Necessitem que les onze jugadores titulars i

també les set suplents estiguin endollades, participin i competeixin el millor possible”,

ha ressaltat, en la prèvia del xoc enfront una selecció balear “perillosa en accions a



pilota parada”, contra qui Catalunya tractarà de fer valer les seves armes per obtenir

el passi.

Retransmissió per streaming

Al seu torn, la RFEF durà a terme la retransmissió en directe de la Fase Final del

Campionat d’Espanya sub 16 femení. En aquest sentit, els duels que jugui Catalunya es

podran veure per streaming al web de l’FCF.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/entrenament-seleccio-catalana-sub-16-femenina-a-castelldefels-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=qA2OZzpnQSY

