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El club compta en l’actualitat amb dos equips femenins en les seves files, però vol

crear-ne més de la mà de les ajudes del projecte #Orgullosa.

Els equips femenins del Club Esportiu Berga van sorgir fa quatre temporades amb la

funció d’oferir a les noies del municipi i pobles del voltant la possibilitat de jugar a

futbol. En un primer moment es va crear un conjunt femení Juvenil-Cadet. Actualment,

el club compta amb unes 30 noies repartides en dos equips: un Aleví-Infantil, que

competeix al Grup 4 de la Segona Divisió Infantil Femení, i un Juvenil-Cadet, que juga

al Grup 3 de la Segona Divisió Femení.



“L’aposta del club és formar una base sòlida per poder anar treballant fins a crear un

conjunt Sènior. Amb les mesures impulsades pel projecte #Orgullosa de l’FCF,

intentarem construir més equips en un futur no gaire llunyà. Estem molt satisfets de

l’aposta que està fent l’FCF pel futbol femení amb ajudes en transport i material, entre

altres aspectes. A més, ara les nenes poden veure partits de futbol femení per la

televisió, mentre que fins fa poc només es podien seguir encontres masculins”,

assenyala l’entrenadora del CE Berga Marta Guirado.

Per la seva banda, el subdelegat de la Federació Catalana de Futbol al Berguedà-



Cerdanya Josep Graus assegura que “el Berga és un dels clubs de la comarca del

Berguedà que més ha treballat i lluitat per fomentar el futbol femení. Enguany han

apostat fermament pel futbol femení i ho seguiran fent durant les pròximes

temporades”.

Al seu torn, una de les jugadores del club, Alba Siles, apunta que “del que em sento

més orgullosa de jugar a futbol és de poder divertir-me practicant el meu esport favorit

amb les meves amigues”. En darrer lloc, una altra futbolista de l’entitat, Queralt

Rubio, remarca que “el projecte #Orgullosa em sembla una idea magnífica de la

Federació Catalana de Futbol, ja que ens dona més visibilitat i ofereix ajudes als clubs

perquè puguin crear més equips”.
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https://www.youtube.com/watch?v=OobZy66g3pU

