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Els aficionats del futbol podran veure en acció a jugadores de nivell mundial dilluns 21

de gener a les 19.00 hores en un partit internacional que es disputarà a L’Hospitalet de

Llobregat.

Els amants del futbol tenen una data marcada en vermell al calendari. El Camp

Municipal de L’Hospitalet de Llobregat albergarà dilluns 21 de gener a les 19.00

hores un apassionant Catalunya-Xile Femení, amb entrada gratuïta. El combinat

xilè ocupa el número 38 del rànquing FIFA i disputarà el proper Mundial, que se

celebrarà a França entre el 7 de juny i el 7 de juliol de 2019. Aquest duel d’envergadura

s’emmarca dins les accions del projecte #Orgullosa, impulsat per la Federació

Catalana de Futbol amb l’objectiu de promocionar el futbol i futbol sala femení català.

La presentació d’aquest duel tindrà lloc a la Sala d’Actes de la seu central de la



Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, dijous 17 de gener a les 12.000 hores.

Durant l’acte, la seleccionadora catalana absoluta, Natàlia Arroyo, donarà a conèixer la

llista de jugadores convocades, i també es descobriran altres detalls de

l’enfrontament. En la seva ferma aposta pel futbol femení, l’FCF i diverses jugadores

catalanes realitzaran sortejos de la samarreta de la selecció catalana a través de les

seves xarxes socials, per dinamitzar un partit on es podran veure en acció a jugadores

de primer nivell mundial.

Esport3 i el canal xilè Chilevisión retransmetran en directe l’encontre que se celebrarà

a L’Hospitalet de Llobregat. Recordem que el partit es disputarà a les 19.00 hores en

horari català, i a les 15.00 hores de Xile. Abans i després del xoc, hi haurà jugadores de

la Selecció Catalana Absoluta i de la base signant autògrafs. Totes les accions sobre

aquest encontre es poden seguir a les xarxes socials a través de l’etiqueta

#CatalunyaXile.



 


