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L’ambient festiu i alegre que es viu a Santa Perpètua de Mogoda i a Vic són els aspectes

més destacats pels familiars dels futbolistes que participen a les Trobades Territorials.

La  segona  edició  del  nou  format  de  les  Trobades  Territorials,  celebrades  a  Santa

Perpètua de Mogoda en categoria sub 12 femenina i masculina, i a Vic, en categoria sub

13 masculina i sub 14 femenina, ha estat marcada per l’ambient festiu i d’il·lusió que han

mostrat tots els familiars dels jugadors i jugadores que han pres part d’aquesta jornada.

Pares, mares, avis i germans, també protagonistes

Les mares,  els pares,  els avis i  àvies,  familiars en general,  són els responsables que

aquestes Trobades es portin a terme amb tant d’èxit. I és que sense la seva inestimable

ajuda, esforç i sacrifici, els més menuts no podrien complir el seu desig de jugar a futbol

cada cap de setmana. Així doncs, amb la mateixa o més il·lusió que els seus fills i filles,

els  camps de futbol  de  les  dues  seus  s’han omplert  de cares  d’alegria,  somriures,

celebracions pels gols marcats o aturats i, sobretot, ha regnat el bon ambient i les ganes

de passar-s’ho d’allò més bé.

La veu de les famílies, jugadors i jugadores

Jaume Lletí és pare d'un jugador de la Selecció sub 13 masculina de les Terres de l'Ebre.



 

Eulàlia Riu ha seguit la jornada de la Selecció sub 14 femenina de Girona atentament

des de la graderia. Això és el que ha destacat:

 



La Selecció sub 14 femenina d'Osona compta a les seves files amb la jugadora Maria

Soler. Aquestes són les seves paraules:

 



Des de la graderia de l'Estadi Municipal Hipòlit Planàs de Vic, Paula Boria ha seguit les

evolucions  del  seu  germà,  futbolista  de  la  Selecció  sub  13  masculina  del  Vallès

Occidental-Terrassa:

 



Les Seleccions de Girona sub 12 masculina i femenina han competit a Santa Perpètua

de Mogoda. Juanfe Lozano és un dels pares:

 



Matteo Levi  es troba al  Municipal  Torras i  Bages de Vic,  defensant els  colors de la

Selecció sub 13 masculina de la delegació del Penedès-Garraf:

 



Les  Trobades  Territorials  ja  s'han  convertit  en  el  gran  aparador  per  als  jugadors  i

jugadores sub 12, sub 13 i sub 14 que somien en millorar la seva tècnica i ser convocats

per les Seleccions Catalanes Base.







GALERIA D'IMATGES SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

GALERIA D'IMATGES VIC

VÍDEO PORTADA

 

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

