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L’FCF realitzarà un minut a minut d’aquest duel amistós internacional, que se

celebrarà al Camp Municipal de L’Hospitalet de Llobregat avui a les 19.00 hores.

Ja està tot preparat perquè el Catalunya-Xile femení sigui una gran festa del futbol

català. El Camp Municipal  de L’Hospitalet de Llobregat albergarà avui, a partir

de les 19.00 hores, aquest partit amistós internacional, que s’emmarca dins les

accions del projecte #Orgullosa. Per aquest encontre, la Federació Catalana de

Futbol realitzarà un minut a minut a través de la seva pàgina web fent click AQUÍ.

En aquesta secció especial, aquells que ho desitgin podran conèixer les alineacions

d’ambdues seleccions i tots aquells detalls del que succeeix durant l’enfrontament.

http://fcf.cat/directe


El combinat que dirigeix Natàlia Arroyo posarà a prova el seu nivell davant d’un

poderós rival, número 38 del rànquing FIFA, que disputarà el proper Mundial, que

tindrà lloc a França del 7 de juny al 7 de juliol de 2019. L’expedició xilena, que es troba

en terres catalanes des de dissabte 19 de gener, va realitzar diumenge una sessió

preparatòria a l’escenari del duel i, després del partit, portarà a terme dos

entrenaments més abans de tornar a Xile. Recordem que l’entrada per seguir

aquest xoc és gratuïta i l’obertura de portes està programada a les 17.30 hores.

En la seva ferma aposta pel futbol femení, l’FCF i diverses jugadores catalanes, durant



els últims dies, han realitzat sortejos de la samarreta de la selecció catalana a través

de les seves socials amb l’objectiu de dinamitzar l’encontre. Abans del duel, de 17.45

a 18.45 hores, fins a 7 jugadores de la Primera Divisió Femenina, estaran a

l’entrada del camp, en unes carpes habilitades, signant autògrafs per a tots els

assistents a l’amistós. Cal destacar que el Esport3 i Chilevisión retransmetran en

directe el matx.



 


