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Carolina Férez, Berta Pujadas, Eva Llamas, Laia Aleixandri i Esther Sullastres han

analitzat el duel amistós internacional davant del combinat xilè i el projecte

#Orgullosa.

Un cop finalitzat el partit amistós internacional entre Catalunya i Xile, disputat ahir al

Camp Municipal de L’Hospitalet de Llobregat, diverses jugadores catalanes han

explicat les seves sensacions i han lloat l’aposta pel futbol femení de la Federació

Catalana de Futbol a través del projecte #Orgullosa. Abans del xoc, sis jugadores de

la Primera Divisió Femenina -Paula Nicart, Elba Vergés , Esther Sullastres, Jana

Fernández, Ainhoa Marín i Elena Julve- van signar autògrafs i van fer-se fotografies

amb centenars d’aficionats en una iniciativa que va ser un èxit rotund.



En aquest sentit, Carolina Férez ha assenyalat que “crec que ja ens mereixíem un

partit com aquest davant d’un rival de primer nivell com Xile, que disputarà el Mundial

de França el proper estiu. S’ha vist que podem competir contra qualsevol adversari”.

En referència al projecte #Orgullosa, ha manifestat que “amb partits d’aquestes

característiques es demostra que el futbol femení està evolucionant”.



Per la seva banda, Berta Pujadas s’ha mostrat satisfeta després del triomf davant el

combinat xilè: “Era un partit especial davant d’una selecció que disputarà el Mundial

aquest estiu. Estic molt contenta d’haver pogut jugar el partit i feliç d’haver guanyat”.

Respecte el projecte #Orgullosa, ha apuntat que “iniciatives com aquestes ajuden a

impulsar el futbol femení. Em sembla una idea genial de l’FCF”.



Al seu torn, Eva Llamas ha subratllat que “és un plaer per a totes les jugadores

catalanes fer gaudir els nostres aficionats amb un partit internacional”. Quant al

projecte #Orgullosa, ha destacat que “aquest tipus d’iniciatives són molt positives per

potenciar el futbol femení des de la base fins a les jugadores més veteranes. El partit

davant Xile era una gran ocasió per guanyar visibilitat. Aquest és el camí per continuar

creixent”.

A continuació, Laia Aleixandri, que debutava amb la Selecció Catalana Absoluta, ha

admès la importància de l’encontre: “Ha estat especial. He jugat a les categories

inferiors de la Selecció Catalana i m’ha fet il·lusió arribar a l’Absoluta. Debutar en un

partit internacional ha estat molt bonic. Pel que fa al projecte #Orgullosa, ha afirmat

que “iniciatives com aquesta animen a les noies a jugar a futbol”.



En darrer lloc, Esther Sullastres, que es troba recuperant-se d’una lesió, ha apuntat

que “des de fora de la gespa, el partit es viu amb més nervis. Ha estat un partit disputat

i s’ha vist que podem competir contra rivals internacionals”. I, en relació al projecte

#Orgullosa, ha dit que “cal destacar la ferma aposta pel futbol femení de l’FCF”.
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http://fcf.cat/media/album/pre-i-post-partit-del-catalunya-xile-femeni/1
http://fcf.cat/media/album/catalunya-xile-femeni/1
https://www.youtube.com/watch?v=AXu1HkLz-yY


 


