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Natàlia Arroyo i Mireia Vera dirigeixen, una temporada més, les Seleccions Catalanes

sub 17 i sub 15 femenines en els Campionats d’Espanya que s’inicien aquest cap de

setmana.

Amb il·lusió i molta convicció. D’aquesta manera afronten els nous reptes que tenen

per davant les seleccionadores catalanes sub 17 i sub 15 femenines. Natàlia Arroyo,

subcampiona d’Espanya amb la sub 18 la temporada passada en perdre la final a la

pròrroga davant la Comunitat Valenciana, i Mireia Vera , tricampiona estatal en

revalidar el títol sub 16, una fita històrica, són les encarregades de comandar, de nou,

les millors jugadores de Catalunya. Les seves Seleccions estan rodant des del passat

octubre, amb la realització dels primers entrenaments i partits amistosos. I aquest cap

de setmana, del 14 al 16 de desembre, es posaran a prova amb la primera fase del



Campionat d’Espanya.

Tant les futbolistes com les entrenadores tenen l’al·licient que la competició es jugarà a

casa, concretament a L’Hospitalet de Llobregat. “La intenció és la mateixa, que és

guanyar. A casa sabem en quina instal·lació juguem, les dimensions que té el camp... i a

priori és més positiu perquè no tindrem el desgast del viatge. Hi ha qui veu que això

suposa un element extra de pressió perquè hi haurà més ulls pendents en nosaltres i

exigint-nos, però aquests ulls els tenim sempre perquè tothom espera que Catalunya

arribi a la final i aixequi la copa. Per tant, aquesta pressió ja l’assumim jugant com a

locals i com a visitants”, ha explicat Natàlia Arroyo.



VÍDEO

Per la seva banda, Mireia Vera  ha valorat la modificació de l’edat en l’elecció de les

jugadores, ja que la RFEF ha canviat la sub 16 per l’actual sub 15, i l’antiga sub 18 per la

nova sub 17. “M’ha sorprès el nivell perquè és una categoria molt àmplia. Et trobes

jugadores que estan competint amb nois, que encara juguen a Futbol 7, algunes que

estan en el seu primer any de Futbol 11... El nivell és bo, alt, i s’han adaptat als

entrenaments, a una nova metodologia a la qual elles potser no estan acostumades.

Crec que tenim un bon nivell per competir bé al Campionat d’Espanya”, ha comentat la

seleccionadora sub 17 femenina.

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


Per consultar les convocatòries i els horaris dels partits d’ambdues Seleccions clica

AQUÍ.

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/noticia/les-convocatories-de-les-seleccions-catalanes-femenines/11/12/2018
https://www.youtube.com/watch?v=jOpwPnDq42I

