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Molts dels equips del Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, juntament amb

els seleccionadors catalans, han recolzat l’amistós internacional que jugarà Catalunya

davant Xile el proper dilluns.

La seleccionadora absoluta, Natàlia Arroyo; la seleccionadora sub 15 femenina, Mireia

Vera; i el tècnic de la sub 12 femenina, Eduard Castillo, han visitat els entrenaments

de diferents equips de Barcelona, del Baix Llobregat i del Vallès Occidental per animar

a les jugadores a assistir al Catalunya-Xile que es jugarà el dilluns 21 de gener a les

19.00 hores a Hospitalet de Llobregat.



El dimecres 16 de gener, Arroyo, juntament amb la directiva i delegada de l’FCF al Baix

Llobregat, Paquita Linares, han conversat amb les jugadores del FC Levante Las

Planas, les del CF Molins de Rei al camp Mpal. Josep Raich, i amb les del FC

Martinenc al Mpal. Guinardó. I el dijous 17, Arroyo i Linares han estat a les

instal·lacions de la UE Cornellà.





Divendres dia 18, Arroyo, Castillo i la delegada de l’FCF s’han desplaçat fins a la UD

Viladecans per veure els entrenaments de les Alevins i Juvenils, les jugadores del CD

Fontsanta-Fatjó, les del CF Pallejà, i les de la UE Sants. Per la seva part, Mireia Vera

s’ha desplaçat fins al CE Sabadell, la UE Castellar i l’Escola de Futbol Manu

Lanzarote per fer extensiva aquesta promoció del Catalunya-Xile Femení.







Signatura d’autògrafs

A més, totes elles han estat informades de primera mà de la signatura d’autògrafs que

realitzaran diferents jugadores de la Primera Divisió abans de la disputa del duel a

l’entrada del camp Municipal de L’Hospitalet, de 17.45 a 18.45 hores. I dels sortejos de

la samarreta de la Selecció Catalana que estan realitzant Vicky Losada, Alèxia



Putellas, Marta Corredera, Paula Nicart, Berta Pujadas i Laura Ràfols als seus

comptes d’Instagram.

 


