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Amb l’arribada de l’estiu s’inicia una nova edició del Campus de Futbol Femení de l’FCF.

Fins a 94 jugadores gaudiran de les diferents activitats que es realitzaran durant tota

la setmana a Rialp.

Rialp torna a collir, un any més, el Campus de Futbol Femení. És la setena edició que

l’FCF organitza aquest Campus, destinat a futbolistes d’entre 8 i 16 anys, i les

places disponibles es van esgotar en pocs dies, tant en el primer com en el segon torn.

Les primeres 94 jugadores que prendran part d’aquest Campus, exclusiu de futbol

femení, van arribar ahir a la tarda a les instal·lacions i avui al matí ja han començat amb

els exercicis de pilota. A banda del futbol, també hi haurà temps per passar-ho bé amb

les diferents activitats de lleure que han programat els entrenadors que tutelen les

jugadores de l’1 al 6 de juliol.



Aquesta activitat, que s’emmarca dins del projecte #ORGULLOSA, és una mostra més

de la clara aposta que es fa des de l’FCF per tal de seguir potenciant el futbol femení

català. I la mostra més evident de l’èxit és que, any rere any, el Campus de Futbol

Femení s’ha consolidat dins del calendari federatiu per promoure i apropar el futbol a

totes les noies del territori.



El coordinador del Campus, Eduard Castillo, ha explicat que la setena edició "s'ha

iniciat amb molt bones expectatives, sobretot en la relació de jugadores inscrites, ja

que aquest any ha arribat al seu màxim amb 200 noies distribuïdes en dos torns. Per

tant, es continua amb la línia ascendent que ha tingut el Campus de Futbol Femení que

se celebra a Rialp des del seu inici". Castillo ha comentat que "en un moment en el qual

el futbol femení està creixent en tots els nivells, el Campus de l'FCF permet tenir un

espai per la iniciació o per la continuïtat de la pràctica del futbol en un context tan idoni

com són les instal·lacions de Rialp".

"En aquests primers dies ja hem realitzat diversos entrenaments i tornejos en els

quals els monitors han incidit en les millores individuals en el joc adequant les consignes

donades a les necessitats de cada jugadora. A més a més, també s'estan realitzant

altres activitats més lúdiques, com són els jocs que es fan a la tarda, a la nit i els

aquàtics, així com la tirolina o muntar a cavall. Del que es tracta és que la jugadora

pugui trobar un punt equilibrat entre la part més lúdica de l'esport i la iniciació

esportiva", ha afirmat Edu Castillo.
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http://fcf.cat/media/album/campus-futbol-femeni-rialp-2019-1r-torn/1
https://www.youtube.com/watch?v=W-bIZbfJbzY

