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Com la temporada passada, els entrenaments de la Selecció Catalana sub 12 femenina

es desplacen per tot el territori per donar una oportunitat a més jugadores i ja s’ha

celebrat l’últim dels sis programats.

El Camp Municipal La Torreta, a La Roca del Vallès ha acollit el darrer dels

entrenaments de la Selecció Catalana sub 12 femenina, que ja ha començat a escalfar

motors per preparar la Fase Única del Campionat d’Espanya. Igual que la temporada

passada, s’ha decidit tornar a apropar a tot el territori català aquesta Selecció.

D’aquesta manera, durant dues setmanes, centenars de jugadores de tot Catalunya

han tingut l’ocasió de demostrar la seva vàlua i talent per passar el tall i anar

convocades amb la sub 12 femenina per disputar la Fase Única del Campionat

d'Espanya.



La novetat més destacada d'aquesta temporada ha estat que després de cada

entrenament hi ha hagut una sessió específica per a jugadores sub 15 i sub 17 d'aquella

zona, susceptibles d'entrar en futures convocatòries d'aquestes seleccions. Així

mateix, a continuació, també s'ha impartit una conferència per part dels

seleccionadors catalans, als entrenadors de futbol femení dels clubs de la delegació,

sobre la metodologia de treball de les seleccions catalanes, on també han assistit els

seleccionadors territorials presents en l'entrenament.



En aquesta trobada on han participat jugadores del Vallès Oriental, Maresme, Vallès

Occidental-Sabadell i Vallès Occidental-Terrassa, les participants d’aquesta comarca

han estat observades per la seleccionadora catalana sub 12 femenina, Mireia Vera ,

acompanyada del seleccionador sub 15, Eduard Castillo, i la seleccionadora sub 17 i

Absoluta femenina, Natàlia Arroyo.



A l'entrenament han assistit el directiu de l’FCFi delegat del Vallès Oriental, Juan

Núñez, el directiu de l’FCF i delegat del Vallès Occidental Sabadell, Albert Montull, el

directiu de l’FCF i delegat del Maresme, Antonio Jiménez, els subdelegats del Vallès

Oriental, Isabel Rivas i Carlos Lopa,  el director de l’àrea esportiva, Emili Gil, i el

coordinador del CF La Torreta, David Rodríguez. Per part de l’Ajuntament de la Roca

del Vallès, han assistit el regidor d’esports, Dani Valls , el regidor d’Educació Obres i

Serveis, Albert Bassa, la segona tinent d’alcalde i regidora de la Torreta, Iolanda

Gariños i la Regidora de Igualtat, Cultura i Festejos, Laura Álvarez.

També han es han estat presents els entrenadors de la sub 11 femenina Estefania

Rodriguez, de la sub 13, Óscar Valderas i Josep Pliego i de la sub 15, Virginia Vico.



Una vegada finalitzades totes les sessions, Mireia Vera, està elaborant la llista

definitiva que participarà a la Fase Única del Campionat d’Espanya.
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