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Com cada setmana, l’FCF TV realitza entrevistes a jugadores de futbol i futbol sala de

diferents equips de Catalunya. En aquesta ocasió, la futbolista en posar-se davant els

micròfons ha estat Maria Espinar, del Futsal Mataró CE.

La jugadora que ha parlat amb l’FCF TV aquesta setmana ha estat la jugadora del

Futsal Mataró Club Esportiu Maria Espinar, que recorda com van ser els seus inicis en

el món del futbol. “Vaig començar a jugar a futbol sala el 2005 perquè sempre m’havia

cridat l’atenció aquest esport. En aquell moment practicava atletisme i no m’acabava

d’omplir. El que més m’agrada del futbol sala és que pots millorar constantment, tant a

nivell futbolístic com personal. Els entrenadors sempre t’ensenyen alguna cosa nova”,

afirma.



Pel que fa al seu equip, el Futsal Mataró CE, Espinar assegura que “em sento molt

còmode en aquest grup. Amb algunes futbolistes porto jugant des que vaig arribar al

club, ara fa 10 temporades. Som com una família”. Quant a la promoció del futbol sala

femení a la seva entitat, la jove futbolista destaca que “des del primer moment ens han

demostrat que aposten fermament per nosaltres. Per exemple, ens han posat moltes

facilitats per entrenar en pista coberta, quan hi ha molts equips que no tenen aquesta

sort. A més, cada vegada comptem amb més conjunts femenins a la base. La veritat és

que s’està treballant molt bé les categories inferiors”.



D’altra banda, Espinar fa a una crida a les nenes i noies perquè s’animin a practicar

futbol sala. “Amb el temps s’estan superant els prejudicis relacionats amb què el futbol

i futbol sala només són per als nois. Des d’aquí vull encoratjar a totes les noies que

estiguin interessades en aquest esport que s’animin a provar-lo”, manifesta. Respecte

al nou projecte #Orgullosa, impulsat per l’FCF per fomentar el futbol i futbol sala

femenins catalans, Espinar subratlla que “em sembla una gran iniciativa per part de la

Federació Catalana de Futbol per donar un salt endavant a tots els nivells. Totes les

accions que ajudin a fer créixer aquests esports s’agraeixen”. En darrer lloc, la jove

jugadora explica que “el meu somni com a futbolista és arribar amb el meu equip a la

categoria més alta possible. M’he format aquí i vull continuar creixent al costat de les

meves companyes”.
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https://www.youtube.com/watch?v=mcZE6uo8gfo

