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Un cop aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria catalana, el sènior femení
del Futsal Aliança Mataró va perfilant la plantilla per la temporada vinent. Un cop confirmada la
continuïtat de Maria Espinar, Núria Nadal, Anna Munné i Marta Cuquet, l'equip es reforçarà
amb les juvenils de l’entitat que passen a sènior com són Cristina Vázquez, Meritxell Ribas,
Glòria Salido, Irene Garcia i Sandra Ballesteros que la temporada passada van quedar
campiones de lliga.

A aquestes jugadores se’ls hi sumaran els quatre fitxatges que ha fet el club per reforçar l'equip
i que han d'ajudar assolir els objectius marcats a principi de temporada. Les quatre cares noves
són:

Nerea Álvarez que torna al club després d'haver jugat a equips com Vilassar de Mar, CN
Caldes o FS Ripollet.

Mireia Nedderman, portera jove amb experiència a Divisió d'Honor Catalana i que arriba
procedent del Ciutat de Mataró.

Aina Moya, un reforç molt jove procedent de l'Alella que la temporada es va proclamar
campiona juvenil comarcal amb la Cristina Vázquez, Meritxell Ribas i Glòria Salido amb les
que es retrobarà aquesta temporada a Mataró.

Carla Tortajada, una tanca jove amb molta visió de joc que arriba procedent del Teià F5.

Als cos tècnic també hi haurà renovació, Carol Codina, que la temporada passada portava
el juvenil femení amb el que va acabar campió, serà l’entrenadora del primer equip femení del
Futsal Aliança Mataró i estarà acompanyada per Jordi Pitarch (segon entrenadors) i Alexis
Herraiz (preparador físic).
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