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El seleccionador català amateur, Toni Almendros, i el capità Àlex Cano analitzen els

partits de Catalunya davant Extremadura i Aragó abans del debut.

La Selecció Catalana Amateur ha iniciat aquest dimecres la concentració prèvia a la

disputa de la primera fase de la Copa de les Regions UEFA, que la portarà fins a

Extremadura per enfrontar-se amb la selecció amfitriona i l’Aragó. Abans de la sessió

d’entrenament prevista al Municipal Els Canyars de Castelldefels, el seleccionador

català amateur, Toni Almendros, i el capità del combinat català, Àlex Cano, han

analitzat els partits que jugarà la CatUEFA davant els mitjans de comunicació.

 

D’una banda, el seleccionador, Toni Almendros, ha assegurat que “el principal objectiu

és guanyar, però per arribar a ser campions primer hem d’aconseguir la victòria en els

dos partits que tenim a Extremadura. Sempre s’aprèn dels mals resultats. Hem de



mirar què ens ha portat a l’èxit i què als mals resultats. A partir d’aquí, s’ha d’agafar el

camí que ens ha portat als triomfs. Crec que aquest any estem en un moment dolç, tinc

bones vibracions”. Una de les dificultats de la Selecció Catalana Amateur és la

confecció de la llista. Almendros ha reconegut que “sempre és difícil fer-la per

diferents circumstàncies. Fins el passat diumenge estava pendent de tothom, ja que

en l’últim partit de la jornada va caure un dels futbolistes que tenia vist. Sabem que

això pot passar i ho hem de saber portar. Tenim un gran ventall de jugadors i estic

convençut que tenim els 18 millors. A més, el bon ambient que hi ha hagut sempre en

aquesta Selecció és un denominador comú i això ens porta a tenir un plus”.

El tècnic ha afirmat que vol una Selecció “molt compacte. En aquest tipus de

Campionats la clau és no encaixar. M’agradaria que fos una Selecció elèctrica, vertical,

amb les idees clares, que doni velocitat a les accions d’atac. Tenim a gent per

aconseguir-ho i fer mal als rivals. Es tracta d’un combinat que té equilibri de força, de

molta qualitat, de finalització, de creació…”.

 



“Aragó s’ha preparat molt bé, porten mesos entrenant setmanalment, per tant, ens

trobarem més a un equip que no pas a una Selecció. En quant a Extremadura, s’ho han

pres molt seriosament, posant tota la carn sobre la graella. Hem de tenir molta

precaució, ja que a dalt tenen golejadors amb molta velocitat. Quant més temps

estiguem al seu camp, menys perill tindrem nosaltres. La part bona de la renúncia de la

Regió de Múrcia és que ara depenem de nosaltres mateixos, però sí trastoca una mica

els plans perquè Extremadura era un rival contra qui no havíem de jugar”. Tanmateix,

Almendros ha reconegut que “qualsevol Selecció et pot complicar les coses. El futbol

evoluciona cada vegada més, sobretot en aquesta categoria, on tots els equips estan

molt ben preparats físicament. A cada partit s’ha d’anar al límit”.

Al seu torn, el defensa i capità Àlex Cano ha afirmat que “concentrar-te amb la

Selecció sempre és especial. Surts de la rutina del teu club i gaudeixes d’un ambient

diferent amb nous companys”. Quan falten pocs dies perquè arrenqui la primera fase

del Campionat d’Espanya, Cano ha destacat que la Selecció està molt motivada per

obtenir la classificació per a la Fase Final. “Tenim un grup realment interessant, amb



una barreja positiva entre jugadors veterans i joves amb ganes de menjar-se el món.

Crec que tenim un equip de garanties per guanyar els dos partits contra Extremadura i

Aragó”.

 

Pel que fa a l’eliminació fa dues temporades davant Castella i Lleó a l’Helmántico, ha

afirmat que “suposa una motivació extra de cara a fer el millor paper possible a

Extremadura. Personalment, he estat dos cops campió d’Espanya amb el Toni

Almendros i sabem que per aconseguir-ho s’ha de lluitar molt. Som un dels favorits i

estic convençut que donarem molta guerra. Volem ser sí o sí a la Fase Final”.
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https://www.youtube.com/watch?v=d6GE-3GtOM8

