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El delegat de la Selecció Catalana Absoluta masculina i del RCD Espanyol ha parlat

amb l’FCF TV sobre la seva nova situació al club blanc-i-blau, i ha fet un repàs a la seva

extensa trajectòria a la banqueta de Catalunya.

Si hi ha una persona que porta 24 anys assegut a la banqueta de la Selecció Catalana

Absoluta masculina aquest és el seu delegat, José María Calzón. El fins ara també

delegat del primer equip del RCD Espanyol, ha parlat amb l’FCF TV per repassar

l’evolució de la Selecció des del seu debut, un 25 de juny de 1995. Des d’aquell partit al

Nou Estadi de Tarragona, en què Catalunya va guanyar el FC Barcelona per 5 gols a 2,

Calzón ha gaudit de cada un dels duels que s’han disputat a Montjuïc, al Camp Nou, al

RCDE Stadium, a Montilivi i, inclús, a San Mamés. “Pitxi Alonso va ser qui em va

preguntar si volia ser el delegat de la Selecció i em va fer molta il·lusió que em truqués.



Va ser una gran alegria per a mi”, explica Calzón.

“El que més m’agrada és poder compartir unes hores amb tots els grans jugadors que

venen convocats. És d’admirar la companyonia que hi ha hagut sempre entre els

tècnics i els jugadors. I destacaria, sobretot, que els futbolistes que han vingut han

estat compromesos amb el partit que s’havia de jugar. Això m’ha impressionat molt, ja

que no s’ho han pres com un entrenament més, sinó que per a ells ha estat un partit de

competició”, assegura el delegat de Catalunya.



Per a José María Calzón, el que li ha quedat gravat a la memòria després de tots

aquests anys futbolístics és “la rivalitat que s’ha demostrat davant equips com Brasil i

Argentina, i els dos grans enfrontaments que es van jugar a Bilbao i a Barcelona

enfront Euskadi”.
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https://www.youtube.com/watch?v=Fl3abc7ir5g

