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Sabadell ha acollit el primer entrenament de la temporada de les Seleccions sub 12, tant

masculina com femenina, amb una convocatòria de 64 futbolistes.

El Complex Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell ha estat l’escenari de la primera

sessió d’entrenament de les Seleccions Catalanes sub 12 masculina i femenina. Després

de les Trobades Territorials Aleví del passat 4 de desembre, els seleccionadors catalans

van poder prendre bona nota del nivell dels diferents futbolistes que van participar amb

cada una de les delegacions i, gràcies a aquesta jornada, celebrada a Santa Perpètua de

la Mogoda, el dimarts 4 de gener, ja han pogut fer una àmplia convocatòria amb 64

jugadors i jugadores vinguts d’arreu de Catalunya.



Els primers en exercitar-se han estat els 32 nois convocats a les 12.00 hores, amb Rafael

Beltran al capdavant. Beltran ha explicat que “tenim moltes llicències en categoria Aleví

i cada any es demostra que Catalunya té un molt bon nivell. Tenim molta il·lusió i no

perdem l’esperança de poder competir a final de curs i, per això, a cada entrenament

exigirem el màxim”.



Joan González, jugador de la sub 12 masculina, ha dit que el que més li ha agradat de

venir convocat amb la Selecció ”han estat els partits que hem jugat i els gols marcats.

Estava bastant nerviós,  però jugant m’he desinflat i  m’ha encantat l’experiència.  Ha

estat un bon regal de Reis”.



Per la tarda, a les 17.00 hores, ha estat el torn de les 32 noies seleccionades. Jaume

Comellas és l'ajudant de la Selecció sub 12 femenina i s’ha mostrat “il·lusionat des del

primer moment. Tenim la gran sort d’arribar a tot el territori a través de les Trobades

Territorials que es van fer al mes de desembre i aquí tenim el fruit de tot aquest treball,

amb 32 jugadores d’arreu. Amb aquestes futbolistes i les que puguem anar a veure en

els propers mesos,  intentarem tenir un equip al  màxim de competitiu possible per

poder  anar  al  Campionat  d’Espanya  a  demostrar  com  es  treballa  a  Catalunya  i

a c o n s e g u i r  l ’ o b j e c t i u  d e  g u a n y a r - l o ” .



Noa Benito,  futbolista de la sub 12 femenina,  ha reconegut que “el  que més m’ha

agradat és poder gaudir d’aquesta oportunitat, és una experiència molt bona i podria

xalar molt”.



Per la seva part, el coordinador de les Seleccions Catalanes Base, Mikel Azparren, ha

assegurat que “tenim diferents objectius, un dels quals és que hi pugui haver presència

de nois i noies de les diferents parts del territori. A partir d’aquí, els seleccionadors van

treballant en la captació i es va fent un filtre. A nivell d’estructura esportiva, involucrar a

tota Catalunya sempre és positiu”. Azparren ha afegit que “és un bon termòmetre el fet

de  convocar  futbolistes  de  cada  selecció  territorial,  evitant  els  clubs  que  tenen

estructura professional en un inici, per tal de donar visibilitat a tothom. Ara estan en una

edat en la qual poden tenir un marge de progressió molt ampli en poc temps per a

desenvolupar-se i, en aquest sentit, és molt positiu per a tothom”.



GALERIA D’IMATGES SUB 12 MASCULINA

GALERIA D'IMATGES SUB 12 FEMENINA
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https://www.youtube.com/watch?v=PrnCi9v4IAw

