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El seleccionador català absolut destaca “la gran victòria” de Catalunya “en un ambient

de gala”, després de superar Veneçuela en els darrers instants a Montilivi (2-1).

“Tenim un potencial enorme, que va més enllà d’un partit”. Amb aquesta afirmació, el

seleccionador català absolut, Gerard López, ha valorat el triomf en els darrers

instants de Catalunya davant Veneçuela (2-1), destacant “la gran victòria de la

Selecció” enmig “d’un ambient de gala”, i mostrant-se “feliç d’haver gaudit d’una

experiència magnífica”. En la seva valoració a la sala de premsa de Montilivi, el tècnic

ha confirmat “estar molt satisfet” amb l’actuació dels seus jugadors, en un duel on “han

han donat el millor d’ells mateixos”, ha dit, per poder superar “un rival en creixement i

perillós, capaç de competir contra les millors seleccions d’Amèrica del Sud”.

 

“He tingut la sensació com si fes temps que els nostres futbolistes juguen junts”, ha



manifestat tot seguit López, després d’un “exigent duel” on, ha subratllat, “Catalunya

ha fet mereixements per acabar guanyant”. “Tot ha anat rodat, l’equip ha seguit a la

perfecció la pauta marcada i ha tingut confiança, dominant la pilota, enllaçant bé entre

línies, i amb l’encert necessari cara porteria a la segona part. Donem passos ferms, i

sabem que quan disposarem d’una nova data per jugar tornarem a ser una Selecció

competitiva i de molt de nivell”, ha ressaltat.

 

Així mateix, el seleccionador s’ha referit a Gerard Piqué “com un dels homes de

referència” al vestidor, agraint-li les ganes i la il·lusió que ha transmès a tots els seus

companys a sobre la gespa. A més, també ha parlat de Riqui Puig, qualificant-lo com “el

pal de paller de la generació jove de futbolistes catalans que criden amb força”, després

de premiar-lo amb el debut, mentre que ha fet una menció especial sobre Sergio

García, de qui ha volgut posar en valor “la seva implicació”, en la cita en què s’ha

convertit en el futbolista amb més internacionalitats amb la Selecció, amb un total de

setze.



Marcos Matías: “Catalunya té nivell per participar en un Mundial”

 

Per la seva banda, el tècnic assistent de Veneçuela, Marcos Matías, l’encarregat de

realitzar la intervenció del conjunt visitant un cop finalitzat el compromís, ha subratllat

que “Catalunya té nivell per poder participar en un Mundial”. “Disposa de jugadors de

tant de talent i jerarquia com aquells amb qui ens enfrontem en qualsevol eliminatòria

en competició oficial. És un equip format per grans futbolistes que juguen de forma

meravellosa. Ha estat un duel intens que ens ha servit en la nostra preparació per a la

Copa Amèrica”, ha dit, tot afegint que aquest compromís internacional enfront el

combinat català ha estat per als veneçolans “molt més que un amistós”.

Per accedir al minut a minut i conèixer tots els detalls del Catalunya-Veneçuela fes

clic AQUÍ.

GALERIA D'IMATGES

http://fcf.cat/directe/13
http://fcf.cat/media/album/catalunya-venecuela-partit-internacional-amistos-de-la-seleccio-catalana-absoluta/1


VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O1BD1NR7GE

