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La seleccionadora catalana absoluta ha mostrat la il·lusió que representa per a tot el

cos tècnic i les jugadores convocades el Catalunya-Xile del dilluns 21 de gener.

Amb molta il·lusió, energia i ganes de demostrar el potencial que té la Selecció

Catalana Absoluta Femenina, Natàlia Arroyo, ha explicat en una entrevista a l’FCF TV

que sortiran a jugar de tu a tu a una selecció mundialista com és Xile. La seleccionadora

catalana ha assegurat que està molt il·lusionada perquè “és el perfil de partit que ens

faltava. Els altres duels que hem jugat ens han servit per fer pinya, però ens faltava un

rival internacional per mesurar-nos nosaltres com a Selecció. A més, és un equip que

està preparant el Mundial i, per tant, no s’ho prendrà com un amistós, sinó com una

bona preparació”.



Natàlia Arroyo s’ha referit a les convocades per al Catalunya-Xile com “unes

jugadores que són titulars amb els seus clubs, els quals estan a la Primera Divisió i, per

tant, ens han de garantir que Catalunya estigui a prop de la seva millor versió. En molts

casos són futbolistes que conec des de petites, de les categories inferiors, i crec que

ens poden donar una versió atractiva, amb gust per la pilota, ofensiva, valenta. Per

això m’imagino una Catalunya amb el dinamisme de les noves generacions. Estic molt

orgullosa de la llista confeccionada”. I és que aquesta “llista està pensada per oferir un

tipus de partit molt concret per explotar les nostres capacitats i intentarem que el duel

es mogui en el context que ens interessa”.

“M’encantaria omplir les grades del camp de l’Hospitalet, sent conscient que la

instal·lació és molt gran i el partit és en dilluns, però estem fent l’impossible perquè les

jugadores més petites vegin aquest amistós com una gran festa per conèixer

futbolistes d’altíssim nivell de primera mà. Per això espero implicació de totes les que

estan cada dia entrenant, jugant i somiant per arribar algun dia a la Selecció Absoluta.

És un enfrontament magnífic per reivindicar que el futbol femení ha d’anar a més i per



fer-ho possible s’ha d’anar a l’estadi, i sinó mirar-lo per televisió. L’única manera és

respondre a la crida”, ha comentat la seleccionadora absoluta.

Ja fa un any i mig que el projecte #Orgullosa està en marxa i Arroyo ha comentat que

“amb aquesta campanya es pretenia sacsejar consciències i recordar-nos que s’havia

d’apostar amb més decisió pel futbol femení. La Federació està posant els mitjans, tant

econòmics com d’infraestructura, perquè cada club tingui l’oportunitat de crear un

equip femení. Per això, els resultats que està obtenint són molt positius. El Catalunya-

Xile és la cirereta que arrodoneix tota la feina que s’està fent en favor del futbol

femení”.
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https://www.youtube.com/watch?v=9n51_zMM_cU

