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El seleccionador català sub 12 femení assegura que les jugadores estan molt

il·lusionades amb la possibilitat de fer història i conquerir el Campionat d’Espanya

d’aquesta categoria.

En la seva primera temporada com a seleccionador català sub 12 femení, Eduard

Castillo (Esplugues de Llobregat, 1995) assenyala que l’objectiu és que les jugadores

competeixin com un equip en la Fase Única del Campionat d’Espanya que se celebra a

València de l’1 al 3 de maig de 2019. Amb l’ambició d’arribar el més lluny possible, el

tècnic destaca el nivell del futbol femení català en aquestes categories i recalca que les

jugadores cada any estan més preparades tècnica, tàcticament i competitivament.

La temporada passada no es van assolir els punts necessaris per accedir als



quarts de final. El repte d'enguany és superar aquesta marca?

El nostre objectiu cada temporada és intentar arribar el més lluny possible. L’any

passat vam tenir a la fase de grups dos rivals molt poderosos, com són Madrid i la

Comunitat Valenciana, i no vam poder accedir als quarts de final. Estem il·lusionats

amb la possibilitat de lluitar per un títol que Catalunya encara no ha conquerit. Som

conscients que el camí no serà fàcil i que haurem d’exhibir la nostra millor versió.

Com es compagina la competició amb la formació en una categoria com aquesta?

Malgrat la joventut de les jugadores, l’aspecte competitiu sempre és important. No

crec que la formació i la competició hagin de ser necessàriament antagonistes. De fet,

el vessant competitiu pot ajudar al fet que la jugadora millori en certs aspectes i això

forma part de la formació.

Quina valoració fa del nivell del futbol femení en aquestes edats?

El nivell del futbol femení en Benjamí, Aleví i Infantil és cada vegada superior. Si les



jugadores que venen amb nosaltres juguessin en categories masculines estarien en la

divisió més elevada.

Ha notat una millora de nivell de les jugadores més joves respecte fa unes

temporades?

Sí, les jugadores que actualment formen part d’aquestes categories formatives estan

més preparades que fa uns anys. Això pot ser conseqüència de les facilitats en

l’accessibilitat, del creixement que està experimentant el futbol femení amb

#Orgullosa o per l’obligatorietat de formació dels tècnics. Com a seleccionador,

considero que les jugadores que tenim disposen d’un coneixement del joc tècnic i tàctic

molt elevat per l’edat que tenen.

En aquesta categoria, el més important és que gaudeixin entrenant i jugant?

En etapes de formació tan primerenques com aquestes, l’aspecte lúdic de l’esport

sempre ha d’existir i ha de ser un pilar fonamental en els entrenaments. Malgrat això,



el vessant competitiu ha de nodrir la capacitat formativa que tenen les jugadores.

Ambdós aspectes han d’anar de la mà.

Com valora els darrers amistosos que han disputat?

La valoració està sent molt positiva tenint en compte la fortalesa dels rivals. Crec que

és part de la feina dels tècnics trobar adversaris que s’ajustin molt a les necessitats que

podríem tenir durant el Campionat. El més important és que hem competit en tots els

partits que hem disputat, independentment de quin hagi estat el resultat final. A poc a

poc, les jugadores estan assimilant els conceptes que treballem als entrenaments i

després els posen en pràctica als encontres.

Quin ambient es respira al vestidor quan queden poques setmanes perquè

arrenqui el Campionat?

Les sensacions són realment positives. A mesura que s’apropa la data del Campionat,

les jugadores cada vegada tenen més ganes de competir. Hem de ser un equip, no



només un grup de jugadores que practica el mateix esport. Aquest factor és molt

important i crec que ho estem aconseguint.

 


