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Els tècnics de la Fundació Esportiva Grama, l'EC Granollers i CE L’Hospitalet

desgranen com afronten els seus equips la segona eliminatòria d'aquesta competició.

El gruix dels setzens de final de la Copa Catalunya Absoluta es disputaran aquest

cap de setmana, 4 i 5 d’agost. Dissabte es jugaran tres encontres: FC Ascó-Lleida

Esportiu, Terrassa FC-UE Cornellà i Fundació Esportiva Grama-U.AT. Horta.

Diumenge serà el torn de dos més: EC Granollers-CF Badalona i FC Vilafranca-CE

L’Hospitalet. Els altres dos duels, UE Sant Andreu-Cerdanyola del Vallès FC i UE

Sants-RCD Espanyol ‘B’, tindran lloc dimecres 8 d’agost, per la coincidència amb la

Fase Final del Torneig d’Històrics. Quan falten poques hores perquè arrenqui la segona

eliminatòria de la competició, els entrenadors de la Fundació Esportiva Grama, CE

l’Hospitalet i l'EC Granollers expliquen com veuen els seus equips i desvetllen com



s'imaginen els xocs.

L’entrenador de la Fundació Esportiva Grama, Toni Díaz, que rebrà l’Horta dissabte a

les 20.00 hores al Nou Municipal de Santa Coloma de Gramenet, assenyala que

“l’equip afronta amb molta il·lusió aquesta eliminatòria. És una gran oportunitat per

demostrar que el grup pot competir tot i que físicament encara no estem en el nostre

millor moment. Malgrat això, lluitarem per classificar-nos per a la següent

eliminatòria”. Pel que fa al duel, Díaz reconeix que “estic convençut que serà un

encontre disputat, on els detalls marcaran la diferència. La temporada passada l’Horta

va demostrar ser un bloc rocós, molt difícil de superar. Per tant, haurem d’estar molt

concentrats i intensos des del primer fins a l’últim minut”.



Respecte a la pretemporada que està realitzant el seu conjunt, manifesta que “la

plantila està una mica fatigada. Els jugadors porten una càrrega de treball molt

elevada. Vam començar a entrenar el 16 de juliol i des d’aleshores només hem

descansat dos dies”. Amb tot, considera que “la Copa Catalunya Absoluta és una

competició de prestigi i el nostre objectiu és intentar anar superant eliminatòries”.



Per la seva banda, el tècnic de l’EC Granollers, José Solivelles, que rebrà el Badalona

diumenge a les 19.30 hores al Camp de Futbol Municipal de Granollers, assegura que el

seu equip encara el compromís “amb la convicció de poder passar ronda”, malgrat jugar

enfront un rival de categoria superior. “Estem en plena evolució. Venim d’eliminar un

adversari amb grans jugadors com el Llagostera. El pla de partit passa per ser

nosaltres qui marquem el ritme del joc, tenint la pilota, a més de mostrar-nos segurs al



darrere”, indica.

Tot i així, Solivelles destaca que es trobaran un oponent “defensivament fort i amb

bon posicionament a sobre del terreny de joc”, que fins ara encara no ha encaixat cap

gol i que disposa d’homes de talent en atac. “Caldrà que madurem l’encontre amb

tranquil·litat”, apunta en aquest sentit, afegint que per al bloc del Vallès Oriental

representa “un al·licient” avançar i seguir viu en la Copa Catalunya Absoluta, ja que

permet “preparar l’inici de la lliga amb partits de competició”, a través d’un format

“idoni” durant la pretemporada.

En darrer lloc, el tècnic del CE L’Hospitalet, Xavi Molist, que visitarà el camp del

Vilafranca diumenge a les 19.30 hores, explica que “encarem aquest partit molt

motivats i amb l’objectiu d’accedir a la següent ronda. La Copa Catalunya Absoluta és

una competició molt bonica i lluitarem per arribar el més lluny possible”. En aquest

sentit, Molist recorda que “el curs passat el Vilafranca ens va eliminar a la primera

ronda. Intentarem que no torni a succeir. Al davant tindrem un rival molt dur amb



jugadors d’una enorme qualitat, com Oribe o Aday”.

Quant a les possibles claus per aconseguir la victòria, el tècnic de l’Hospitalet remarca

que “segurament la concentració, l’estratègia i, sobretot, l’estat físic seran

determinants. És important que no ens relaxem al tram final del partit. M’imagino un

xoc anivellat i amb poques ocasions de gol. El que estigui més encertat en la definició

tindrà molts números de superar l’eliminatòria”. Per últim, Molist ha admès que

“físicament encara no estem al cent per cent. No hem d’oblidar que estem en

pretemporada i els jugadors necessiten més ritme de competició”.

Per consultar els horaris de la segona eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta feu

clic AQUÍ.
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