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El combinat xilè va aterrar ahir a Barcelona i aquest matí s’ha exercitat per preparar el

duel amistós internacional davant Catalunya.

La Selecció Xilena Absoluta Femenina està ultimant els darrers detalls per disputar

el partit internacional amistós davant Catalunya, que se celebrarà demà dilluns 21 de

gener a les 19.00 hores al Camp Municipal de L’Hospitalet de Llobregat, amb entrada

gratuïta i en directe per Esport3 i Chilevisión. L’expedició xilena va aterrar ahir al

voltant de les 16.00 hores a l’aeroport de Barcelona-El Prat, des d’on es va desplaçar

fins a Castelldefels per a la seva concentració.



Amb l’objectiu de preparar l’enfrontament davant Catalunya, el combinat xilè s’ha

exercitat sota la pluja aquest matí, de 10.00 a 11.30 hores, a l’escenari del xoc. A

continuació s’ha desplaçat de nou a Castelldefels, on gaudirà d’una tarda de descans.

Està previst que a les 20.45 hores l’expedició assisteixi al Camp Nou per presenciar el

partit entre el FC Barcelona i el CD Leganés, corresponent a la jornada 20 de la lliga.



Després de descansar el matí de dilluns 20 de gener, la Selecció Xilena Femenina es

desplaçarà a L’Hospitalet de Llobregat per disputar el partit davant Catalunya. Un cop

s’hagi celebrat el duel, el conjunt xilè continuarà concentrat a Castelldefels i portarà a

terme dos entrenaments més al Camp Municipal de L’Hospitalet de Llobregat,

programats pel dimarts 22 (de 17.30 a 18.30 hores) i dimecres 23 (de 10.30 a 12.00

hores). El mateix dimecres a les 16.00 hores, l’expedició agafarà un vol de tornada amb

destí Xile.

Aquest partit davant Catalunya li servirà a Xile per seguir amb la seva preparació per

al Mundial, que tindrà lloc a França del 7 de juny al 7 de juliol de 2019. Cal destacar que,

des de la recuperació de la Selecció Catalana Femenina Absoluta, aquest és el primer

duel internacional en dates FIFA -després del xoc amistós davant Itàlia celebrat l’11 de

setembre de 2004- i que l’últim encontre que va jugar va ser el desembre del 2017

contra Navarra a El Sadar, amb victòria catalana per 1 a 3. Altres matxs internacionals

de Catalunya han estat contra Suïssa, Sèrbia i Holanda.
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http://fcf.cat/media/album/entrenament-seleccio-xilena-femenina-absoluta/1
https://www.youtube.com/watch?v=1qOBSDdir5w

