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El club del Vallès Oriental compta actualment amb 8 equips i 120 jugadores, però

confia en seguir creixent de la mà del projecte #Orgullosa.

L’inici del futbol femení al CF La Roca Penya Blanc Blava es remunta 22 anys enrere,

quan l’actual president del club va tenir la idea de crear un equip femení. Des d’aquell

moment, el club ha comptat progressivament amb més jugadores a les seves files i ha

anat ampliant el nombre de conjunts a les diferents categories de la base. Enguany,

l’entitat té 8 equips femenins i més de 120 jugadores. “Amb el pas dels anys, ens hem

convertit en un club referent a Catalunya pel que fa al futbol femení. Seguim millorant

temporada rere temporada, intentant augmentar el nombre d’equips i jugadores”,

assenyala el coordinador del CF La Roca Penya Blanc Blava, Carles Garcia.



Pel que fa al projecte #Orgullosa, impulsat per l’FCF per promocionar el futbol i futbol

sala femení català, Garcia reconeix que “estem recollint els fruits del projecte i les

seves ajudes. Està sent molt positiu en tots els àmbits. Cada vegada hi ha més noies

interessades en jugar a futbol. Per exemple, enguany hem pogut crear un nou equip”.

En referència als objectius dels clubs, manifesta que “hem de cuidar el que tenim, fent

que les nostres jugadores se sentin còmodes i vulguin seguir molts anys aquí”.

Per la seva part, una de les jugadores del club, Isabel Cayuela, remarca que “el que

més m’agrada de jugar a futbol és compartir temps amb les meves companyes, jugar



partits i marcar gols”. Al seu torn, una altra futbolista de l’entitat, Mariona Berrar,

apunta que “el projecte #Orgullosa em sembla una gran idea de l’FCF. Animo a

tothom que practiqui i segueixi el futbol femení”.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=SelcoKDeY_I

