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Les Seleccions Catalanes sub 15 i sub 17 femenines ja es troben concentrades en

terres andaluses per començar demà la segona fase del Campionat d’Espanya.

Després d’una doble sessió preparatòria durant la jornada d’ahir, les Seleccions

Catalanes sub 15 i sub 17 femenines han agafat un vol aquest matí per aterrar a

Granada i, posteriorment, s’han dirigit en autocar fins a Almeria per al seu allotjament.



El seleccionador català sub 15 femení, Eduard Castillo, assegura que “afrontem els

dos partits amb la il·lusió de fer un bon paper i emportar-nos els sis punts, tot i que som

conscients que serà complicat i haurem d’oferir la nostra millor versió”. Qüestionat pels

rivals, Andalusia i les Illes Balears, el preparador català destaca que “Andalusia és la

vigent campiona i juga a casa, i el bloc balear sempre és molt competitiu. Hem de llegir

bé els partits, aprofitar les nostres ocasions i ser capaces de sobreposar-nos a

situacions adverses”. Pel que fa a l’ambient al vestidor, Castillo manifesta que “les

jugadores estan molt motivades i il·lusionades amb la possibilitat de classificar-nos per

a la Fase Final”.



Per la seva banda, la seleccionadora catalana sub 17 femenina, Natàlia Arroyo,

assevera que “estem il·lusionades i confiades per sumar els sis punts i obtenir el bitllet

per jugar la Fase Final, malgrat que sabem que serà un camí complicat ple de

dificultats. Tenim les idees clares, sabem com juguen els nostres rivals i intentarem

aprofitar les nostres armes”. En referència a com arriba el grup a Almeria, afirma que

“estem en bona forma, amb les cames fresques i amb energia. Les jugadores estan

desitjant que la pilota comenci a rodar”. En relació amb l’aspecte psicològic, Arroyo

admet que “pot jugar un paper fonamental, ja que totes les Seleccions tenim opcions de

classificar-nos i els petits detalls poden marcar la diferència”.
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https://www.youtube.com/watch?v=PCDfTu_TL7U

