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Jornada de recuperació per la Selecció Catalana sub 16 femenina, que demà lluitarà

per aixecar el seu tercer Campionat d’Espanya consecutiu, en la final davant la

Comunitat Valenciana, a Gandia (11.00h).

La Selecció Catalana sub 16 femenina afrontarà demà diumenge la final del

Campionat d’Espanya davant la Comunitat Valenciana, a l’Estadi Municipal Guillermo

Olagüe, de Gandia (11.00h), on la quadribarrada lluitarà per aixecar el seu tercer títol

consecutiu de la competició. Després de tombar ahir les Illes Balears (1-0), en una

exigent eliminatòria, el conjunt català tindrà vuitanta minuts de partit enfront les

amfitriones per tractar de revalidar el trofeu, després d’adjudicar-se l’estatal els dos

darrers anys.



Exercicis a la platja i sessió d’estiraments

Catalunya ha dut a terme avui dissabte una jornada de recuperació, després de l’esforç

de la semifinal i a poques hores de la gran cita de la temporada. Així, les jugadores

dirigides per Mireia Vera han realitzat diversos exercicis de mobilitat i de cohesió de

grup a la platja de Gandia, a més d’una sessió d’estiraments i de relaxació muscular a la

sala fitness de l’hotel de concentració. Al seu torn, aquesta tarda seguiran en dinàmica

d’equip, amb la xerrada tècnica prèvia a la final.



Mireia Vera: “Estem preparades per guanyar”

La seleccionadora catalana, Mireia Vera, ha remarcat que “l’equip s’ha sobreposat fins

ara a les dificultats”, condició que serà determinant per tirar endavant la final, ha

indicat. “Ens enfrontarem a un rival de nivell, però estem preparades per guanyar”, ha

assegurat, exposant que les claus passaran per “controlar el joc directe de les

valencianes, saber gestionar els moments sense la possessió, evitar les pèrdues en

zona perillosa” i, sobretot, imposar la identitat pròpia amb pilota a sobre la gespa per

poder vèncer.



Retransmissió per streaming

Al seu torn, la RFEF durà a terme la retransmissió en directe de la final del Campionat

d’Espanya sub 16 femení. D’aquesta manera, el duel que jugarà Catalunya contra la

Comunitat Valenciana es podrà veure per streaming al web de l’FCF.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/media/album/jornada-de-recuperacio-de-la-seleccio-catalana-sub-16-femenina-2018/1
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https://www.youtube.com/watch?v=ANqVA3D-Gh8

