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La fins ara seleccionadora catalana és la nova entrenadora de la Real Sociedad,

després de dirigir l’Absoluta femenina des de 2014 i de guanyar 4 títols del Campionat

d’Espanya amb la sub 16.

La fins ara seleccionadora catalana absoluta femenina, Natàlia Arroyo, ha tancat una

brillant etapa de 9 temporades de vinculació amb la Federació Catalana de Futbol,

després d’arribar a un acord en les últimes hores amb la Real Sociedad per convertir-se

en la nova entrenadora de l’equip donostiarra, a la Primera Iberdrola. Amb l’anunci,

Arroyo posa fi a la seva trajectòria al capdavant de la Selecció Catalana Absoluta

femenina, de qui ha estat una de les principals artífexs del seu rellançament, des que

fou nomenada com a màxima responsable del combinat l’any 2014.



L’entrenadora ha dirigit Catalunya en un total de 5 ocasions, càrrec que ha compaginat

amb el de seleccionadora de les Seleccions Catalanes Base femenines, amb qui ha

aconseguit uns magnífics registres de 4 títols guanyats del Campionat d’Espanya,

dirigint la sub 16 femenina, en els cursos 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 i 2016-

2017.

Arroyo, que en l’actualitat també ocupava la banqueta de la sub 17 femenina i era

coordinadora de les Seleccions Catalanes Base femenines, ha destacat així mateix pel

seu paper actiu com a ambaixadora de la campanya de l’FCF #Orgullosa, que ha

impulsat el futbol i el futbol sala femení català fins assolir la seva màxima quota

històrica, amb més de 14.000 llicències federatives en l’actualitat.

Agraïment pel treball, professionalitat i compromís

De la mateixa manera, l’FCF agraeix públicament el treball, professionalitat i

compromís demostrats per Natàlia Arroyo al llarg d’aquests anys, on s’ha convertit en



una referència del futbol femení de casa nostra, per les generacions de joves

futbolistes. Alhora, l’ens federatiu vol felicitar-la pel nou pas que dona en la seva

carrera com a entrenadora, desitjant-li molta sort i èxits en el futur.

Properament, l’FCF anunciarà el nom que agafarà el relleu d’Arroyo a la banqueta de

Catalunya, a més de comunicar la nova estructura tècnica de les Seleccions Catalanes

femenines.







 


