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Les Seleccions Catalanes Femenines realitzen el darrer entrenament al Municipal de

L’Hospitalet de Llobregat per acabar de preparar el Campionat d’Espanya del cap de

setmana.

Les Seleccions Catalanes sub 15 i sub 17 femenines estan ultimant els detalls per

afrontar amb garanties la primera fase del Campionat d’Espanya, competició que es

juga aquest cap de setmana, del 14 al 16 de desembre, al Camp Municipal de

L’Hospitalet de Llobregat . Catalunya s’enfronta a l’Aragó i a les Illes Canàries i

aprofita els dies previs per realitzar els últims entrenaments.

Ambdós conjunts es van concentrar ahir dimecres dia 12 a la tarda a Castelldefels i ja

van dur a terme un entrenament al camp de futbol CEM Julio Méndez, on juguen els

equips de l’Atlètic Prat Delta CF. Per avui dijous està programada una doble sessió a



Hospitalet, al matí i a la tarda, per tal de tenir-ho tot a punt per fer front a la primera

fase del Campionat.

“Tenim un repte doble, que és aixecar el títol que no vam aconseguir l’any passat amb la

sub 18, tot i que l’any va ser molt positiu, i consolidar la bona feina que va fer la sub 16.

Moltes de les jugadores de la temporada passada que estaven amb la Mireia [Vera]

repeteixen amb nosaltres. Volem que aquestes futbolistes tornin a guanyar. Aquesta

és l’ambició que sempre té aquesta casa i que nosaltres, personalment, també tenim”,

ha comentat Natàlia Arroyo. “Volem que la personalitat de la Selecció sigui intensa,

que vulgui dominar els partits d’una manera ambiciosa, atractiva, valenta, i això

gairebé sempre implica viure en camp contrari, però també volem una Selecció molt

ferma defensivament que no deixi cap opció al rival”, ha desgranat la seleccionadora

sub 17 femenina.

Podeu escoltar l’entrevista sencera de la Natàlia Arroyo clicant AQUÍ.

https://youtu.be/jOpwPnDq42I


“Hem acabat de polir alguns aspectes que no s’han donat en els partits amistosos i

estem potenciant les coses que fem bé com a equip. És important fer-ho perquè amb

les Seleccions tens poc temps per treballar i el que tens l’has de saber aprofitar per

aprofundir en certs matisos que es donaran en el joc”, ha valorat Mireia Vera . “Per a

algunes serà la primera experiència i estan molt motivades. Per això, a la primera fase

sempre estem a l’expectativa de com reaccionaran amb els nervis, en saber competir

en un Campionat d’Espanya de Futbol 11, ja que moltes d’elles venen de Futbol 7, i amb

un objectiu molt clar, que és ser campiones”, ha confessat la seleccionadora sub 15

femenina.

Podeu escoltar l’entrevista sencera de la Mireia Vera clicant AQUÍ.

https://youtu.be/mzhHgQGGWWU
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http://fcf.cat/media/album/entrenament-seleccions-catalanes-sub-15-i-sub-17-femenines/1

