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Tindrà lloc el 8 de desembre davant la Selecció de les Terres de l’Ebre Femenina, a La

Ràpita, amb l’objectiu de recaptar fons per a la recuperació del futbol d’Alcanar, després

dels forts aiguats.

La Selecció Catalana Amateur Femenina s’estrenarà el pròxim dimecres 8 de desembre,

en un partit benèfic que disputarà davant la Selecció de les Terres de l’Ebre Femenina, a

l’Estadi Municipal La Devesa, de Sant Carles de la Ràpita, a les 12.00 hores. La Sala de

Plens de l’Ajuntament d’Alcanar ha acollit avui dijous la presentació del partit solidari,

que tindrà com a objectiu destinar tota la recaptació a la plataforma #MonSortirem, per

a la recuperació del futbol d’Alcanar, afectat pels forts aiguats que van afectar el sud del

Montsià a principis del mes de setembre. Entre d’altres, es van produir greus danys al

Complex Esportiu Municipal La Fanecada, del municipi canareu.



La primera a prendre la paraula ha estat la portaveu de la plataforma #MonSortirem,

Rosa Raga, qui ha manifestat que “organitzar activitats com aquest partit de futbol

femení és un acte de solidaritat envers les situacions d’emergència que ens va tocar

viure.  Estem molt contents i  satisfets que es pugui disputar aquest encontre.  Hem

d’anar tots a una per recuperar la normalitat al municipi. Accions d’aquest tipus ens

ajuden a seguir endavant”.



Per la seva banda, Mireia Fibla, presidenta del CF Femení Alcanar, i alhora una de les

jugadores que disputarà el  duel benèfic,  juntament amb altres companyes del  seu

equip, amb la Selecció de les Terres de l’Ebre Femenina, ha comentat, en representació

dels quatre clubs d’Alcanar, que “gràcies per portar la Selecció Catalana a casa nostra.

Serà un orgull poder participar en aquest partit solidari. Tindrem l’oportunitat de jugar

contra un gran Selecció i  de poder ajudar a la nostra terra,  de la qual  ens sentim

profundament orgullosos”.



La regidora de comerç, governació i recursos humans de Sant Carles de la Ràpita, Conxi

Vizcarro, ha comentat que “per a nosaltres és un orgull acollir a casa nostra el partit i

poder ajudar en aquesta iniciativa.  Des de La Ràpita teniu les portes obertes per a

qualsevol cosa que necessiteu”. També ha afegit que “aquesta és la setmana del futbol, i

de la dona especialment. La pilota d’Or d’Alèxia Putellas ha tingut una gran repercussió

mediàtica. Hem de contribuir que el futbol femení segueixi creixent i cada cop tingui

més força”.



El seleccionador català absolut femení,  Xavi Llorens, que serà l’encarregat de dirigir

Catalunya per a l’ocasió, ha afirmat que “estic molt content i orgullós de tot el que està

vivint el futbol femení. Per a mi és un orgull venir a jugar a Terres de l’Ebre i debutar

amb la Selecció Catalana. Tenim jugadores d’un gran nivell a totes les demarcacions.

Hem intentat que sigui una Selecció atractiva i compromesa amb la causa. Espero que

el dia 8 hi hagi molta gent i gaudim del partit”.



Per la seva part,  el  president de la Federació Catalana de Futbol,  Joan Soteras,  ha

detallat que “quan fa dos mesos vaig venir a Alcanar, vam arribar a l’acord de fer un

partit solidari amb l’alcalde entre la Selecció Catalana Amateur femenina i la Selecció de

Terres de l’Ebre Femenina. Hem de posar en valor que és el primer cop que la Selecció

jugarà un partit a Terres de l’Ebre. M’agradaria que tothom es bolqués en el partit. L’FCF

està al costat dels clubs i ajuntament per ajudar-los”.



Per acabar, l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha conclòs dient que “m’agradaria agrair la

implicació de l’FCF des del primer moment per recuperar la normalitat en el futbol

d’Alcanar.  Aquest  compromís  amb  el  poble  d’Alcanar  s’executa  amb  aquest  partit

solidari, sense precedents al nostre territori. A través del futbol hem aconseguit aflorar

valors com el treball en equip, la cooperació i unir esforços”. Roig també ha apuntat que

“el futbol femení viu un moment històric a casa nostra. La pilota d’Or d’Alèxia Putellas

ha generat un punt d’inflexió. Aquí a Alcanar, en un projecte a petita escala, tenim la

mateixa voluntat de fer créixer el futbol femení, amb aquest partit solidari i contribuint

amb club femení del municipi”.



Una Selecció de nova creació

Recordem que la  Selecció  Catalana Amateur  Femenina s’ha  creat  recentment  per

poder disputar aquest partit solidari, realitzant el seu darrer entrenament el passat 23

de novembre, al Complex Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell.  Les 22 jugadores

procedeixen de clubs de la Reto Iberdrola, la Primera Divisió Nacional Femenina i la

Preferent Femenina.

 

Coneix les convocatòries oficials tant de Catalunya Amateur, com de la Selecció de les

Terres de l’Ebre Femenina, fent clic AQUÍ.



Els clubs, representants

Al seu torn, l’acte ha comptat amb una àmplia representació dels clubs de la zona. Per

part de la resta de clubs del municipi d’Alcanar, han estat presents els presidents de

l’Escola de Futbol Alcanar, Juan José Bel; i de Les Cases CE, Pau Castro; i la secretària de

Junta del CD Alcanar, Rosa Beltran.



A  tots  ells,  els  han  acompanyat  presidents  de  clubs  que  aportaran  jugadores  al

combinat ebrenc, Fernando Garcia, de la UE Rapitenca –que també cedirà les seves

instal·lacions per a la disputa del partit–, i Juan José Gilabert, del CF Terres de l’Ebre.



A la presentació també han assistit els vicepresidents de l’FCF Josep Llaó i Jordi Bonet;

el secretari de junta de l’FCF, Joaquin del Pino; el directiu i delegat de l’FCF a les Terres

de l’Ebre, Miquel Piñol; i els també directius de la Federació Tomás José, Miquel Àngel

Esquerré,  Pep Graus  i  Rafa  Pinedo.  Així  mateix,  han estat  presents  la  regidora  de

Participació Ciutadana d’Alcanar i  membre de #MonSortirem, Txell  Ulldemolins,  i  la

representant de la Fundació Barça al territori, Núria Callarissa.
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VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=0D9EWXbUV4Y

