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Alexandra Cortizo s’ha convertit en la primera jugadora en debutar al futbol territorial

masculí a Catalunya, amb el CF Esplais a la Quarta Catalana.

El futbol femení és universal a Catalunya des d’aquesta temporada 2022-2023 gràcies a

la  mesura  pionera  aprovada  en  la  darrera  Assemblea  General  Ordinària  de  l’FCF.

Aquesta modificació reglamentària conclou que tant les jugadores de futbol com de

futbol sala poden participar en qualsevol categoria masculina d’àmbit territorial, sigui

amateur o de base.



Així, s’habilita qualsevol futbolista femenina a tramitar llicència federativa en un equip

masculí.  D’aquesta  manera,  s’elimina  el  topall  pel  futbol  mixt,  fixat  fins  ara  en  la

categoria  Cadet,  incorporant  també  les  jugadores  en  edat  Juvenil  i  Amateur,  que

podran competir fins la Preferent Juvenil masculina, en el primer cas, i fins la Primera

Catalana -temporada 2022-2023-, i la Superlliga -temporada 2023-2024-, en el segon.

D’aquesta manera ho va determinar la votació a l’Assemblea General Ordinària de l’FCF,

celebrada el 27 de juny de 2022 a la Ciutat Esportiva de Blanes, on els clubs catalans van

votar favorablement aquest nou pas per la plena igualtat entre el futbol masculí i el

femení.



La pionera: Alexandra Cortizo

A Castelló d'Empúries, l’FCF TV ha volgut estar present en el debut d’una pionera, la

davantera del CF Esplais Alexandra Cortizo, qui s’ha convertit en la primera jugadora a

debutar en el futbol territorial masculí català. Ho ha fet en el partit del Grup 30 de

Quarta Catalana entre el seu club i la UD Cadaqués, en la segona jornada de lliga.

La protagonista del reportatge ha explicat que “per a mi és un gran mèrit, ja que porto

temps volen ser més visible en aquest camp i crec que ho estic aconseguint poc a poc”.

A la finalització del partit, Cortizo ha reconegut estar “molt contenta per tot el que he

pogut fer i perquè he aguantat el que m’han demanat. En noves convocatòries, el que

vull és marcar algun gol i jugar més minuts”.



L’entrenador de l’equip Amateur, Abdoulie Jallow, ha dit que “l’Alexandra és molt bona

jugadora, porta molts anys jugant al CF Esplais. Tècnicament és molt bona i té gol. A

més, nosaltres tenim equip femení i, com l’Alexandra, són molt bones i poden pujar a

l’Amateur”.

El president del CF Esplais, Manel Álvarez, ha reconegut que està “orgullós de ser el seu

president, a més a més d’amic, ja que ha jugat amb nosaltres des de petita -ara té 18

anys-. En edat Infantil va haver de marxar a un altre club, però ha tornat aquí, jugant dos

anys a l’Amateur. Sento orgull per ella i és que aquest ha estat un dia molt especial per a

nosaltres i, sobretot, per l’Alexandra. S’ha vist que una dona també pot jugar amb els

homes. En el futbol femení tenim jugadores molt i molt bones que poden donar molt

bé la cara en el masculí”.
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https://www.youtube.com/watch?v=ahJkcjjuHZI

