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Les futbolistes del Barça Ari Mingueza i Gemma Font han viscut 'in situ' una jornada

extraordinària a Santa Perpètua de Mogoda i a Vic

Protagonistes de luxe a l’Estadi Municipal Hipòlit Planàs i al Camp Municipal Torras i

Bages, a Vic, així com al Camp de Futbol Municipal Paco Navarro de Santa Perpètua de

Mogoda durant la celebració dels Trobades Territorials. Les jugadores del FC Barcelona i

de la Selecció Catalana i Espanyola Ariadna Mingueza i Gemma Font no s’han volgut

perdre aquest dia tan especial per a les jugadores sub 12 i sub 14 i els jugadors sub 13

que han pres part de la jornada. A més, Mingueza sap el que és participar en unes

Trobades Territorials: "És molt important organitzar aquesta jornada per potenciar el

futbol base català masculí i femení. Ara hi ha molts més nens i nenes que en la meva

edició i tenen més visibilitat".



Des del Municipal Hispòlit i Planàs de Vic, Gemma Font ha explicat que "és una bona

oportunitats per trobar jugadors i jugadores que no estan tan controlats". La portera

blaugrana s'ha donat un bany de masses entre els  aplaudiments de les  jugadores

presents: "Tenen una edat on han de gaudir del futbol i si tenen oportunitats d'anar més

enllà, aprofitar-les". "És un dia per gaudir de l'ambient i esforçar-se per fer-se un lloc a

les Seleccions Catalanes Base i seguir progressant", ressalta Mingueza.



El  gran  aparador  que  suposa  per  tots/es  les  participants  per  demostrar  les  seves

qualitats i  ser convocats per les Seleccions Catalanes Base no ha passat per alt per

aquestes jugadores de primer nivell -Ariadna Mingueza és campiona del món sub 20-

 que han vingut a donar suport i destacar la importància de l’esdeveniment, sent la

major festa del futbol base català.



A més, també han estat presents a les dues seus els seleccionadors catalans de futbol:

Mikel Azparren, coordinador i seleccionador sub 16 masculí.

Marta Cubí, seleccionadora sub 17 femenina.

Jaume Comellas, seleccionador sub 12 i sub 15 femení.

Rafael Beltran, seleccionador sub 12 i sub 16 masculí.







GALERIA D'IMATGES SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

GALERIA D'IMATGES VIC

VÍDEO PORTADA

 

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

