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Damià Abella, en la seva estrena a la banqueta, i Jaume Joan Rius, una temporada més,

dirigeixen les Seleccions Catalanes sub 18 i sub 16 masculines en el Campionat

d’Espanya, que s’inicia avui dijous.

Determinació i convicció per donar el primer pas cap a la fase final. Amb aquest afany,

les Seleccions Catalanes masculines viatgen avui cap a Múrcia per afrontar la primera

fase del Campionat d’Espanya, que tindrà lloc des d’aquest dijous 27 fins el

dissabte 29 de desembre. Damià Abella, en la seva estrena a la banqueta de la sub

18, entoma un repte que es va escapar el curs passat, mentre que Jaume Joan Rius,

després d’assolir la semifinal dos cops consecutius, tractarà que en la seva tercera

temporada al capdavant de la sub 16 arribi la vençuda. Tots dos seran els encarregats

de comandar les naus d’una Catalunya que comptarà amb els millors jugadors dels



clubs d’arreu del territori.

El Municipal de Churra, escenari dels partits, presentarà uns condicionants pels quals

la Selecció s’ha preparat en els entrenaments i amistosos. “Som Catalunya i tenim una

identitat pròpia. Proposarem a partir d’allò que ens poden donar els futbolistes

escollits. Hem treballat per portar la iniciativa i poblar el camp contrari. Això ens ha de

permetre ser agressius en la pressió i oferir respostes ràpides en la recuperació,

donant amplitud i profunditat en el joc. Ens mostrarem verticals, i buscarem amb

decisió la porteria rival, quan la situació així ho permeti”, ha explicat Damià Abella,

abans que la sub 18 masculina es posi a prova amb l’objectiu de sumar de tres en tres.



VÍDEO

Per la seva part, el seleccionador sub 16 masculí, Jaume Joan Rius, ha subratllat “la

predisposició” dels jugadors per obtenir resultats favorables en terres murcianes.

“Hem d’estar contents perquè és màxima, i alhora un fet indispensable i innegociable.

Tots els convocats venen amb el gas a fons”, ha indicat, afegint que això, unit “al talent”

dels elegits, permet confeccionar “una convocatòria de qualitat i rica en tots els

sentits”. “El nivell és molt alt i les sensacions molt bones. Volem estar a l’alçada i donar

una gran imatge perquè representem la Federació Catalana de Futbol”, ha remarcat, a

poques hores del debut de la Selecció Catalana en el campionat estatal.

https://www.youtube.com/watch?v=W91yDF9K5hA


Podeu consultar les convocatòries i els horaris dels partits de les dues Seleccions en

aquest ENLLAÇ.
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http://fcf.cat/noticia/les-convocatories-de-les-seleccions-catalanes-masculines/20/12/2018
https://www.youtube.com/watch?v=gvm3E3UCiSg

