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El tècnic de la Selecció Catalana Amateur es mostra ambiciós i assenyala que l’equip es

troba il·lusionat davant la possibilitat de poder tornar a jugar a Europa.

La Selecció Catalana Amateur ja està preparada per disputar la primera fase del

Campionat d’Espanya, corresponent a la Copa de les Regions UEFA que se celebrarà

del 5 al 8 de desembre de 2019 a Badajoz. Quan falten pocs dies per començar a

competir, el seu seleccionador, Toni Almendros , assegura que el vestidor està molt

motivat de cara a aquesta cita. “Si volem aconseguir fites importants, com tornar a

Europa, primer hem de guanyar el Campionat d’Espanya. Tenim la convicció que

podem fer-ho”.



Qüestionat pels criteris que segueix per confeccionar la convocatòria, Almendros

reconeix la importància de seleccionar futbolistes forts mentalment. “En un campionat

tan curt, no hi ha marge d’error. Recordo que quan vam ser campions d’Espanya a

Oviedo, perdíem 2 a 0 al minut 20 de la segona part i vam aconseguir remuntar. Hem

de ser un equip capaç de sobreposar-se a aquest tipus de situacions adverses”,

manifesta. En aquest sentit, considera que és vital ser afectius a les àrees. “Hem

d’aprofitar les ocasions en atac i minimitzar els errors en l’aspecte defensiu”.



En relació amb la diferència d’aquesta Selecció amb la resta, el tècnic explica que “la

confecció de la convocatòria definitiva és realment complicada. Hi ha molts jugadors

interessants que no podem convocar. L’equip de fa dues temporades no té res a veure

amb aquest, hi ha hagut molts canvis”. En aquest sentit, destaca que “el resultat és el

més important en aquesta Selecció. Un error en el pitjor moment et pot suposar

l’eliminació i tornar a estar una temporada sense competir. Per aquest motiu, el grup

està molt conscienciat de la importància d’estar concentrats al màxim de principi a fi”.



La Selecció Catalana Amateur realitzarà un entrenament aquesta tarda al Complex

Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell. I demà dimecres, 4 de desembre, es

concentraran a un hotel de Castelldefels per entrenar-se una última vegada abans

d'agafar l'avió rumb a Sevilla.
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https://www.youtube.com/watch?v=QM7zkoiO-04

