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L’àrbitra de 24 anys, de la delegació del Maresme, ha debutat aquest cap de setmana a

la Primera Iberdrola dirigint el duel entre el Villarreal CF i l'SD Eibar.

Cecilia Muñoz Di Giovambattista ha assolit un dels somnis que tenia quan donava les

seves primeres passes en el  món de l’arbitratge: arribar algun dia a l’elit  del futbol

femení estatal. Fruit del seu treball incansable, dedicació i esforç, l’àrbitra de 24 anys,

pertanyent a la delegació del Maresme, ha vist recompensats tots els seus esforços fent

realitat un dels seus reptes professionals. I és que aquest cap setmana ha xiulat el partit

entre  el  Villarreal  CF i  l'SD Eibar,  corresponent  a  la  segona jornada de la  Primera

Iberdrola.



"L'experiència ha estat molt bona. S'ha notat la presència de nou del públic, es notava

que el Villarreal jugava el primer partit a casa; a més, la gespa era molt bona, el camp

gran...  M'ha  encantat,  sobretot  viatjar  i  compartir  l'experiència  amb  les  meves

companyes  i  els  equips.  Amb  l'ambient  que  hi  havia  es  notava  que  era  Primera

Iberdrola", explica Muñoz.



En aquest enfrontament del seu debut, l'àrbitra maresmenca ha estat assistida a la

banda per la també catalana Mariona Peralta Geis i, per aquest motiu, Muñoz assegura

que conèixer la resta d'integrats de l'equip arbitral "ajuda perquè ja saps com és la

persona, però si no les conec, com ha estat el cas de la segona assistent i de la quarta

àrbitra, els hi explico com acostumo a fer les coses i fem tot el possible per a que ens

puguem entendre durant el partit".



Quin somni li queda per complir havent tocat sostre en el futbol femení estatal? "A

nivell femení, l'únic que em queda és ser àrbitra FIFA, que crec que és el somni de totes.

Ara mateix està lluny, però s'ha de treballar. I si no arriba, donant el meu màxim ja

estaré  contenta.  És  l'únic  que  vull,  millorar  i  gaudir  d'aquesta  experiència",  afirma

l'àrbitra catalana.



Enamorada del futbol i apassionada de l’arbitratge, Cecilia Muñoz va ingressar al CTA de

l’FCF la temporada 2011-2012.  Posteriorment,  va ascendir  a Tercera Catalana el  curs

2014-2015. Una temporada més tard, la 2015-2016, va fer el salt a Segona Catalana, on

milita actualment. Pel que fa a les categories femenines, la jove àrbitra ha arribat a la

Primera Iberdrola després de dirigir partits a la Primera Divisió Nacional Femenina i la

Reto Iberdrola.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMinxZGeUOY

