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En la prèvia del partit amistós de la Selecció Catalana Absoluta i Xile, diverses

jugadores de la Primera Divisió Nacional Femenina firmaran autògrafs a tots els

assistents al camp de L’Hospitalet.

E l Catalunya-Xile Femení del proper dilluns 21 de gener (19.00 hores) serà molt

especial. I no només perquè es tracta d’un duel internacional d’alt nivell davant una

gran selecció que s’està preparant per al Mundial de França 2019, sinó també per la

presència d’algunes de les millors jugadores catalanes que estan a l’elit del futbol

femení estatal.

Abans del partit, de 17.45 a 18.45 hores, fins a 7 jugadores de la Primera Divisió

Nacional Femenina estaran a l’entrada del camp, en unes carpes habilitades, signant



autògrafs per a tots els assistents a l’amistós. Les futbolistes que estaran al Camp

Municipal de L’Hospitalet de Llobregat són:

JUGADORA CLUB

PAULA NICART València Femení CF

ELBA VERGÉS RCD Espanyol

ESTHER SULLASTRES Selecció Catalana Absoluta

JANA FERNÁNDEZ FC Barcelona i campiona del món sub 17

AINHOA MARÍN RCD Espanyol i campiona del món sub 17

MARIA LLOMPART * RCD Espanyol i campiona d’Europa sub 19

ELENA JULVE RCD Espanyol i campiona d’Europa sub 19

* Baixa d'última hora.



Els sortejos de les internacionals

Alèxia Putellas, Vicky Losada i Marta Corredera no podran disputar el partit perquè

estaran concentrades amb la Selecció Espanyola Absoluta, però no perden

l’oportunitat de participar-hi. Les catalanes estan sortejant samarretes de la Selecció

Catalana signades per elles als seus comptes d’Instagram, amb la voluntat de poder

sentir-se orgulloses de veure un camp ple a vessar.

Altres futbolistes que també sortegen samarretes són Paula Nicart, Berta Pujadas i

la ja retirada Laura Ràfols. Totes les condicions dels sortejos les podeu consultar en els

seus perfils d’Instagram. Els guanyadors/es es donaran a conèixer el diumenge dia 20

al compte de l’FCF i els regals s’entregaran a la mitja part del partit.

 


