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Els entrenadors del Terrassa FC i Lleida Esportiu expliquen com encaren els seus

conjunts la tercera eliminatòria d’aquesta competició.

La tercera eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta es disputa íntegrament aquest

dissabte 11 d’agost a les 20.00 hores amb els següents partits: U.AT. Horta-UE Sant

Andreu, Terrassa FC-RCD Espanyol ‘B’ i FC Vilafranca-Lleida Esportiu. Quan falta un

dia perquè comencin aquests enfrontaments, els entrenadors analitzen les

possibilitats que tenen els seus equips d’accedir a la següent ronda i quines virtuts han

d’explotar per aconseguir-ho.



El tècnic del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, que visitarà el ZEM de Vilafranca del

Penedès, assenyala que el seu equip encara el duel amb “l’ambició de superar una nova

eliminatòria”, davant un conjunt que, si bé es troba una categoria per sota dels blaus,

els posarà les coses “molt difícils”. “Jugarem davant un bloc conjuntat, que ha disputat

dos play-offs d’ascens en les darreres tres temporades, i que podrà dominar la pilota en

algunes fases. Davant d’això, haurem de treballar molt per robar-li i saber atacar amb

habilitat per crear perill”, indica.



Així mateix, l’entrenador subratlla la prioritat “d’entrar amb força en el partit”, i

d’escollir amb encert els canvis a la represa “per mantenir la frescor” enfront un

adversari que ja es troba en la recta final de la pretemporada. “És la Copa del nostre

territori i afrontem la competició amb la importància que mereix”, explica, tot afegint

que aquest encontre, després que els de la Terra Ferma hagin superat el FC Ascó i el

CF Gavà en les rondes anteriors, els servirà per “veure reflectits al camp tots els

conceptes interioritzats al llarg de les darreres setmanes”, a quinze dies de l’inici de la

lliga de Segona Divisió 'B'.



Per la seva banda, l'entrenador del Terrassa FC, Cristian García, que rebrà el filial

blanc-i-blau a l’Estadi Olímpic de Terrassa, assevera que “afrontem el partit amb la

màxima il·lusió perquè ens agradaria classificar-nos per a la següent ronda d’aquesta

competició”. En aquest sentit, assegura que “el partit serà molt igualat. L’Espanyol ‘B’

és un rival de superior categoria amb molta qualitat. Buscarem igualar l’encontre per

tenir les nostres opcions”. Respecte a l’estat físic dels seus futbolistes, el tècnic del

Terrassa reconeix que “arriben al xoc amb una important càrrega física, però amb

màximes garanties”.



Quant el rival, el conjunt blanc-i-blau, que jugarà aquesta temporada a Segona Divisió

‘B’, destaca que “té una plantilla amb grans jugadors i un fantàstic entrenador. Estic

convençut que ens exigiran molt si volem estar a la seva altura”. Per últim, García

afirma que “afrontem aquesta competició partit a partit. Volem arribar el més lluny

possible, sense descartar res”.

 


