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La Selecció Catalana Sènior i la Juvenil masculina de futbol platja ja estan

concentrades a Cadis per començar demà divendres el Campionat d'Espanya. El

president de l'FCF, Joan Soteras, i el vicepresident primer Josep Llaó han rebut els

jugadors a l'hotel de concentració.

Per segon any consecutiu, la Playa de la Victoria és la seu del Campionat d'Espanya de

futbol platja Juvenil. Així com aquesta categoria ja es coneix el terreny de joc on

disputarà demà els primers partits de la competició, la Sènior masculina debuta a

Cadis. Ambdues Seleccions han agafat un vol a primera hora del matí per aterrar a

Sevilla i, posteriorment, s'han dirigit en autocar a la població de San Fernando per al

seu allotjament.



Ja per la tarda, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras,

acompanyat del vicepresident primer, Josep Llaó, ha tingut unes paraules per a tots

els jugadors i els ha animat a afrontar el Campionat amb ganes, il·lusió i, sobretot, amb

respecte envers els rivals i els conjunts arbitrals.

La Selecció Juvenil serà la primera en debutar demà, divendres 26 de juliol, a les 16.00

hores davant Cantàbria. I a les 19.00 hores serà el torn de la Sènior enfront Castella La

Manxa. Per consultar tots els horaris dels partits i les convocatòries d'ambdós

conjunts es pot fer clic AQUÍ.

http://fcf.cat/noticia/les-seleccions-catalanes-de-futbol-platja-senior-i-juvenil-posen-rumb-a-cadis/23/07/2019


El seleccionador català Juvenil, Miguel Fontecha, ha explicat que "tornar a Cadis et fa

pensar en el campionat de l'any passat, en què vam quedar tercers, però esperem que

aquest any sigui el bo.Tenim sis jugadors que repeteixen convocatòria i els altres sis

que són de primer any, tot i que ja van jugar amb la Selecció Cadet, i amb aquesta

barreja hem format un bona Selecció". "El primer objectiu que tenim és classificar-nos

per a les semifinals i, a partir d'aquí, mirar més enllà", ha dit Fontecha. "S'estan fent

molt bé les coses, però ens està faltant un punt de sort amb aquesta Selecció, ja que

portem quatre finals perdudes i enguany ens agradaria aixeca la copa de campions", ha

sentenciat el seleccionador Juvenil.



Per la seva part, el seleccionador català Sènior masculí, Diego Blanco, ha comentat

que "portem una Selecció renovada, en la qual més de la meitat dels jugadors no han

competit mai en un Campionat d'Espanya, però tenim una il·lusió màxima. Sabem que

Andalusia és l'equip més fort del grup i per això hem de sortir a guanyar des de l'inici a

tots els rivals". Fent referència al debut de gran part del combinat català, Blanco ha

afirmat que "la motivació és més especial, els jugadors venen molt motivats i això és

un punt a favor. Tot i que la inexperiència ens pot restar, ells estan amb molta il·lusió i

no descartem donar la sorpresa".
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https://www.youtube.com/watch?v=to04ieDrgoA

