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La capitana de la Selecció Catalana sub 15 femenina confia en el potencial de l'equip

per ser campiones.

Nascuda a Barcelona fa 14 anys, Nora Fernández és una peça indiscutible en

l’esquema d’Eduard Castillo a la Selecció Catalana sub 15 femenina. Hàbil, incisiva

i letal en els últims metres amb els seus gols, la davantera del RCD Espanyol Juvenil 'A'

és una de les puntrs de llança d’un equip combatiu que s’ha classificat per a la Fase Final

del Campionat d’Espanya amb ple de victòries. Somia en arribar a disputar-la per

poder aixecar la copa de campiones, tot i que és conscient de la dificultat de la fita.



Esteu classificades per disputar la Fase Final del Campionat d’Espanya després

d’haver guanyat els quatre partits que heu jugat. Com valores el rendiment que

ha ofert l’equip en la primera i segona fase?

El rendiment del grup és espectacular. Hem tingut un gran rendiment en els quatre

enfrontaments oficials que hem disputat fins ara. Teníem moltes ganes de fer un bon

paper per classificar-nos per a la Fase Final del Campionat d’Espanya. Un cop assolit el

primer objectiu, esperem que pugui arribar el moment per viatjar a Cantàbria, amb la

il·lusió de tornar a casa amb la copa de campiones.

Vist el nivell de la resta de seleccions del campionat, com valores el nivell de les

lligues catalanes, on jugues actualment amb el RCD Espanyol?

Penso que el nivell de les lligues catalanes femenines és realment alt, amb rivals

potents i jugadores de molt talent. Aquesta exigència t’obliga a donar la millor versió

de tu mateixa i a ser cada dia més competitiva.



Quina evolució ha experimentat l’equip des de l’inici de temporada fins a

l’actualitat?

Al principi ens va costar una mica adaptar-nos, ja que no ens coneixíem entre nosaltres

i la forma de jugar de la Selecció és diferent de la dels nostres clubs. No obstant això,

gràcies a l’excel·lent treball del cos tècnic, hem aconseguit formar un gran equip i ho

hem demostrat amb bon joc i resultats.

Consideres que la clau de l’èxit d’aquest equip és la fortalesa mental per

superar situacions adverses?

Sí, som un grup molt competitiu. Sortim al terreny de ganes amb la convicció de

competir al màxim i donar-ho tot per intentar guanyar. Encara que les situacions siguin

desfavorables, mai abaixem els braços.



Com definiries el seleccionador Eduard Castillo?

Per nosaltres, és un líder que es deixa aconsellar pels seus companys. Sempre intenta

treure el màxim de nosaltres i ens dona molta confiança, tant en les situacions bones

com dolentes.

Què suposaria per vosaltres proclamar-vos campiones d’Espanya?

Seria la victòria més important que aconseguiríem en el món del futbol fins ara. Seria

una alegria immensa per tot el que significaria per a la nostra Selecció.



Què significa, a nivell personal, portar el braçalet de capitana de Catalunya?

Mai a la vida podria haver imaginat dur aquest braçalet. És una enorme responsabilitat

i un orgull ser la capitana d’aquesta Selecció.

Recordes com van ser els teus inicis defensant la samarreta de la Selecció?

Aquesta és la meva segona temporada amb la Selecció. El meu debut va ser en un

partit amistós la temporada passada, amb la Selecció Catalana sub 15

femenina contra la Penya Blanc-i-Blava La Roca. Vaig debutar jugant uns minuts i vaig

tenir la sort de marcar tres gols. Va ser un dels dies més feliços des que vaig començar

a jugar a futbol.

Recentment has viscut la teva primera convocatòria amb la Selecció Espanyola.

Què ha de suposar aquest pas?

És una continuació de les sensacions viscudes amb Catalunya. Un reconeixement a

l'esforç i la dedicació, tant meva com de totes les meves companyes i entrenadors.



També un motiu per continuar lluitant i aconseguir el meu objectiu: arribar a jugar

Primera Divisió, si és possible, amb el meu club actual, el RCD Espanyol.

 


