
Melanie Serrano visita a la Selecció Catalana sub 15 femenina
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La ja ex jugadora del FC Barcelona ha visitat les futbolistes de Catalunya a l’hotel de

concentració per donar-los-hi ànims per la semifinal que jugaran dimarts dia 7 davant

Andalusia.

Les jugadores de la Selecció Catalana sub 15 femenina s’han endut una grata sorpresa

en el dia de descans de la Fase Or del Campionat d’Espanya. I és que Melanie Serrano,

jugadora del FC Barcelona que s’ha retirat aquest final de temporada, ha visitat a tota

l’expedició catalana a l’hotel de concentració, a La Manga del Mar Menor, a Cartagena.

Serrano, qui també ha jugat a les Seleccions Catalanes Base, ha dirigit unes boniques

paraules cap a les futbolistes i els hi ha transmès ànims i força per la semifinal del

Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques sub 15 femenines que jugaran demà

contra el combinat d’Andalusia.





Visita a l’Estadi Municipal Cartagonova

La sub 15 ha gaudit d’una tarda intensa d’emocions perquè també han pogut trepitjar la

gespa del Municipal Cartagonova, l’estadi on juga el FC Cartagena, equip de la Segona

Divisió ‘A’. Les futbolistes han visitat totes les instal·lacions, inclòs el vestidor del primer

equip, de la mà de la directora general del club, Rebeca García. Des de l’FCF li volem

agrair l’amabilitat i la gentilesa que ha tingut per mostrar l’estadi a la Selecció Catalana

sub 15 femenina.





La semifinal del Campionat d’Espanya, a les 9.00 hores

La semifinal que disputaran demà, dimarts 7 de juny de 2022, les jugadores de Jaume

Comellas tindrà lloc a les 9.00 hores a l’Estadio Sánchez Luengo d’Algar, a Cartagena. El

rival  és Andalusia i  el  partit  es podrà seguir en directe a rfef.es.  En l’altre semifinal

s’enfrontaran les Seleccions de Madrid i Galícia.
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https://www.youtube.com/watch?v=9hh50okjp2A

