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A Rialp s’ha iniciat una nova edició del Campus de Futbol Femení que organitza l’FCF

amb la presència de jugadores de la Selecció Catalana Absoluta i dels tècnics de les

Seleccions Base.

En el Camp Municipal de Futbol de Rialp s’està celebrant la 6a edició del Campus del

Futbol Femení que organitza la Federació Catalana de Futbol, emmarcat dins de les

actuacions del projecte #Orgullosa per potenciar i promoure el futbol femení català.

Les inscripcions d’enguany han estat de rècord, ja que fins a 100 noies estan participant

en el primer torn (del 2 al 7 de juliol), i 60 més ho faran en el segon (del 9 al 14 de juliol).

 

Per tal que les jugadores tinguin un bon aprenentatge futbolístic, des de la direcció

esportiva de l’FCF es té cura de l’elecció dels monitors. Per aquest motiu, els



seleccionadors catalans femenins base són una peça imprescindible en l’engranatge

del Campus, ja que les activitats sempre estan supervisades per ells i per tècnics

formats per l’Escola d’Entrenadors de l’FCF, els quals apliquen la metodologia de

treball que utilitzen a les Seleccions Catalanes sub 12, sub 16 i sub 18 femenines.

A banda de la seleccionadora sub 16 femenina, Mireia Vera; de l’assistent de totes les



Seleccions Femenines, seleccionador de la sub 12 masculina i coordinador del Campus,

Jonathan Giráldez; i del preparador físic de totes les Seleccions base femenines,

Eduard Castillo; en aquesta edició també es compta amb la presència de la jugadora

del FC Barcelona, la Selecció Catalana i internacional Absoluta Aitana Bonmatí, i de la

futbolista de la Reial Societat i de la Selecció Catalana Absoluta Núria Mendoza.

Bonmatí, que ha passat per totes les categories de les Seleccions Catalanes Base i ja

ha debutat amb l’Absoluta Catalana i Espanyola, es mostra molt satisfeta d’estar a

Rialp. “Com a debutant en un campus estic molt contenta de poder viure noves

experiències. Que hi hagi tantes noies apuntades és molt bo per al futbol femení. Cada

any, moltes noies apostes per jugar a aquest esport i és veu reflectit en les noves

generacions, que són molt bones. El futbol femení no pararà de créixer i és molt bo per

la dona i per l’esport femení en general. Les jugadores s’ho estan passant molt bé i

estan molt il·lusionades per seguir creixent. A més, veuen les oportunitats que s’estan

donant a les jugadores més grans, com jo o les meves companyes d’equip, i les motiva a

seguir”, ha explicat la jugadora blaugrana.



A més a més, Aitana Bonmatí també ha volgut transmetre un missatge per a aquelles

jugadores més joves “que tenen un gran futur per davant, si elles volen i treballen amb

il·lusió i ambició poden arribar a ser molt grans, i qui sap si a viure del futbol, ja que ara

mateix s’està valorant molt més aquest esport”. D’altra banda, Bonmatí ha valorat

molt positivament “tot el que està fent la Federació Catalana de Futbol per

promocionar aquest esport i per a que segueixi creixent, és d’admirar. Aquest campus

n’és una mostra, sent la sisena edició, i segur que n’hi haurà moltes més”.



En la mateixa línia s’ha expressat Núria Mendoza, qui afirma que “està sent una

experiència molt bona perquè les jugadores tenen molta il·lusió i ganes d’aprendre. Les

activitats són molt divertides. És la primera vegada que estic en un campus, amb

tantes noies. Rialp és un lloc espectacular per fer un campus d’aquestes

característiques, les instal·lacions estan molt bé, juntament amb el riu i la piscina.

Seguirem gaudint fins l’últim dia”.



Per la seva part, Mireia Vera  assegura que “som unes privilegiades poder estar

entrenant, jugant a futbol i conviure en un lloc increïble com és Rialp. És la meva

primera edició en el campus i tant jo com les noies ens ho estem passant realment bé,

ho estem gaudint. El futbol les ha unit i això té molt de valor. A banda dels

entrenaments, les altres activitats que realitzem i els jocs de nit són una motivació

extra per a que es coneguin més. Per a mi, és molt important la convivència entre elles i

que el futbol sigui el seu nexe d’unió és bonic de veure perquè, segurament, durant la

temporada s’aniran trobant com a rivals o com a companyes”.
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