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Els  tècnics de les  Seleccions Catalanes Base estant presents a les  tres seus de les

Trobades Territorials per veure jugadors i jugadores que puguin ser convocats per als

Campionats d'Espanya.

Al Camp de Futbol Municipal Paco Navarro, a Santa Perpètua de Mogoda; a l’Estadi

Municipal  Hipòlit  Planàs  i  al  Camp Municipal  Torras  i  Bages,  tots  dos  a  Vic,  s’han

desplaçat  tots  els  tècnics  de  les  Seleccions  Catalanes  Base,  tant  femenines  com

masculines, per veure el màxim de jugadors i jugadores possibles per tal de començar a

confeccionar  una llista  de  futbolistes  que puguin  ser  convocats  per  les  Seleccions

Catalanes i disputar, properament, els Campionats d’Espanya.



Així doncs, la seleccionadora sub 17 femenina, Marta Cubí; el seleccionador sub 12 i sub

15  femení,  Jaume  Comellas;  el  seleccionador  sub  17  masculí,  Mikel  Azparren;  el

seleccionador  sub 12  i  sub 16  masculí,  Rafael  Beltran;  així  com els  ajudants  de les

Seleccions Anna Ponce, Xavi Jiménez, Sergi Pujol i Jonatan Ruiz han gaudit d’un dia ple

de futbol  base,  immillorable pels  seus objectius d’avaluar a tot  tipus de jugadors i

jugadores d’arreu de Catalunya i confeccionar les corresponents convocatòries.



La visió dels seleccionadors i seleccionadores

Des de Santa Perpètua de Mogoda, el coordinador de les Seleccions Catalanes i també

seleccionador sub 16 masculí, Mikel Azparren, ha explicat que les Trobades Territorials

"són un enriquiment perquè més enllà d’englobar més territori el que es fa és unir

diferents  etapes  i  edats.  Tot  el  que  sigui  nodrir  a  les  Seleccions  Catalanes  que

competeixen a nivell nacional és benvingut, tot i que aquest no seria l’objectiu prioritari.

S’ha de reconèixer el treball que estan fent les delegacions, en tots els territoris, tant

seleccionadors com directius, per a què els jugadors i jugadores puguin gaudir d’un dia

com el d’avui. És molt important per a tots”.

Azparren també ha reconegut que “el nivell és molt i molt alt i en aquestes edats tan

joves sempre hi ha algú de molt nivell que segueix jugant al seu poble amb els seus

amics, cosa que és bo en aquestes edats pel seu creixement. A nivell d’àrea tècnica

aprofitem les Trobades Territorials per fer un treball de captació. Mostra d’això és que

l’any  passat,  algun  jugador  i  jugadora  d’aquestes  Trobades  van  acabar  jugant  el

Campionat d’Espanya sub 12”.



El seleccionador sub 12 i sub 15 femení, Jaume Comellas, ha dit que “per a nosaltres, la

jornada d’avui és molt important perquè físicament no podem arribar a veure tots els

equips  de  Catalunya  i  amb  aquestes  Trobades  Territorials  tenim  l’oportunitat

d’aproximar-nos a tots els clubs i ens permet fer un primer cribratge que ens ajudarà a

tancar el cercle per tenir les 14 jugadores que aniran al Campionat d’Espanya”.

A  més,  Comellas  ha  afirmat  que “si  l’any  passat  ja  era  interessant  només amb la

categoria sub 12, enguany amb la sub 13 masculina i la sub 14 femenina és molt millor,

podem abarcar més territori, veure més jugadors i jugadores, és fantàstic. Són Trobades

molt interessants, ben organitzades i l’FCF hi aboca tots els recursos necessaris perquè

això sigui una festa per a ells, i per a nosaltres és una gran possibilitat de veure jugadors

i jugadores”.



Per la seva part, el seleccionador sub 12 i sub 16 masculí, Rafael Beltran, ha comentat

que “aquestes Trobades ens permeten tenir una visió més global i general del territori

català a nivell Aleví. És una gran oportunitat per fer un filtratge de jugadors perquè hi ha

moltes categories. El nivell del futbol base català és molt bo i molt sa. De la mateixa

manera que l’any passat, els jugadors ho estan gaudint molt i ho estan donant tot al

camp”.



A Vic,  la seleccionadora sub 17 femenina,  Marta Cubí,  qui debuta en el  càrrec,  s'ha

mostrat contenta per “la jornada ens permet veure a moltes jugadores, ja que en el dia

a dia costa arribar a tot arreu. Aquí s’ajunten totes les futbolistes, en jornada molt bonica

i  on elles  ho gaudeixen molt.  A  nosaltres  ens  serveix  per  fer  un rastreig  d’alguna

jugadora que se’ns ha escapat. Quan ajuntes nenes de tot Catalunya a competir sempre

és emocionant”.



GALERIA D'IMATGES SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

GALERIA D'IMATGES VIC

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvgxw94IKns

