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Santa Perpètua de la Mogoda acull  la primer edició de les Trobades Territorials en

categoria Aleví, tant en modalitat masculina com femenina. Un total de 336 jugadors i

jugadores s’han donat cita en una gran jornada del futbol base.

Les Trobades Territorials Alevines s’han dut a terme, per primera vegada, al camp de

futbol Municipal Centre Paco Navarro,  seu de la Unificación CF Santa Perpètua. Els

jugadors i jugadores sub 12 vinguts d’arreu de Catalunya han gaudit d’una gran festa en

una  jornada  festiva  i  de  bon  futbol  base.  Les  14  delegacions  de  l’FCF  han  estat

representades per una selecció femenina i una masculina, i cada una d’elles ha disputat

fins a tres partits durant el dia d’avui.



En total, en aquestes Trobades Territorials han participat fins a 336 futbolistes, repartits

en les 28 seleccions territorials de categoria Aleví que han jugat a Santa Perpètua de la

Mogoda. Els enfrontaments han tingut una durada de dues parts de vint minuts, i s’han

disputat en format lligueta i sense cap mena de competició ni finals. L’objectiu final és

fer un seguiment de jugadores i jugadors sub 12 per a que puguin ser seleccionats per

les  Seleccions  Autonòmiques sub 12,  tant  femenina com masculina,  i  competir  als

Campionats d’Espanya que tindran lloc l’any vinent.



Una vegada conclosa la jornada, cada un dels jugadors i jugadores ha rebut com a regal

l'equipació de joc per part del directiu i delegat de la selecció que han representat. Per

aquest motiu, a Santa Perpètua han assistit tots els directius i delegats de la Federació

Catalana de Futbol,  l’alcaldessa de Santa Perpètua de la Mogoda, Isabel García;  i  el

president de la UCF Santa Perpètua, Francisco Torres.



Botiquín Sans per a tots els participants

Botiquín Sans ha donat suport a les Trobades Territorials sub 12 i ha entregat material a

tots els equips participants. Es tracta d’una empresa pionera a Barcelona i líder en la

distribució  de  farmacioles  i  material  fungible  sanitari.  Per  a  més  informació,  fes

clic AQUÍ.
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https://www.youtube.com/watch?v=-OCfo4pEIM0

