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Santa Perpètua de Mogoda i Vic acullen la segona edició de les Trobades Territorials en

categoria sub 12, sub 13 i sub 14, tant en modalitat masculina com femenina. Un total de

840 futbolistes s’han donat cita en la gran jornada del futbol base català.

Les Trobades Territorials s’han dut a terme, per segona vegada, al  Camp de Futbol

Municipal  Centre  Paco Navarro,  seu de la  Unificación CF Santa Perpètua;  i  com a

novetat d’aquesta edició a l’Estadi Municipal Hipòlit Planàs, feu de la UE Vic i del Vic

Riuprimer REFO FC; i al Camp Municipal Torras i Bages, on juga l’OAR Vic.





Els jugadors i jugadores sub 12, sub 13 i sub 14 vinguts d’arreu de Catalunya han gaudit

d’una gran festa en una jornada festiva i de bon futbol base. Les 14 delegacions de l’FCF

han estat representades per una selecció femenina i una masculina, i cada una d’elles

ha disputat fins a tres partits durant el dia d’avui, totes elles repartides entre els tres

camps de futbol de les dues tres d’enguany. Els enfrontaments han tingut una durada

de dues parts de vint minuts, i s’han disputat en format lligueta i sense cap mena de

competició ni finals.





Unes xifres rècord

En total, en aquestes Trobades Territorials han participat fins a 840 futbolistes, repartits

en les 56 seleccions territorials que han jugat a Santa Perpètua de Mogoda i a Vic.

L’objectiu final d’aquest esdeveniment és fer un seguiment de jugadores i jugadors sub

12, sub 13 i sub14 per a què puguin ser seleccionats per les Seleccions Catalanes Base i

competir als Campionats d’Espanya que tindran lloc durant el 2023.





Les jugadores professionals no es perden la cita

A més a més, la campiona del món i jugadora del FC Barcelona Ariadna Mingueza, així

com la també blaugrana Gemma Font, no s’han volgut perdre aquesta festa i han donat

suport i ànims a tots els jugadors i jugadores de les Trobades Territorials, compartint

experiències i opinions amb tots ells i elles.





Una vegada conclosa la jornada, cada un dels jugadors i jugadores ha rebut com a regal

l'equipació de joc per part del directiu i delegat de la selecció que han representat. Per

aquest motiu, en les tres seus han assistit tots els directius i delegats de la Federació

Catalana de Futbol,  encapçalats pel president Joan Soteras.  Així  mateix,  també han

estat presents l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García; el president de

la UCF Santa Perpètua, Francisco Torres; i la presidenta de l'OAR Vic, Anna Jiménez;

entre d'altres.







 







GALERIA D'IMATGES SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

GALERIA D'IMATGES VIC

VÍDEO PORTADA

 

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

