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Per primera vegada el combinat català s’enfrontarà a la Selecció Nacional de Bahrain

Absoluta masculina de futbol sala en un partit amistós internacional que tindrà lloc el

dilluns 17 de febrer, a Mataró.

El futbol sala asiàtic arriba a terres catalanes. L’Associació de Futbol de Bahrain,

aprofitant la gira que la seva Selecció Nacional fan per terres catalanes englobada dins

la preparació per la disputa del Campionat Asiàtic de futbol sala a Turkmenistan,

organitzat per la Confederació Asiàtica de Futbol, s'enfrontarà a la Selecció Catalana

de futbol sala.

Des de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol sala s'està treballant per

organitzar el partit internacional amistós entre la Selecció Catalana absoluta



masculina de futbol sala i la Selecció Nacional de Bahrain.

E l partit amistós internacional Catalunya-Bahrain es celebrarà el dilluns 17 de

febrer de 2020, a les 20.45 hores, al pavelló Teresa Maria Roca de Mataró  (C/

Terrassa, 33. 08304 Mataró). Un partit amb entrada lliure i gratuïta per a tots els

amants del futbol sala que vulguin presenciar un interessant partit amb una barreja

ètnica que aportarà un valor afegit al joc de catalans i bahrainians.

Amb aquest partit la Selecció Catalana Absoluta torna a posar fil a l’agulla. El

seleccionador català absolut masculí de futbol sala, Santi Gea, ha replantejat una nova

convocatòria per aquest amistós, prioritzant un combinat molt jove de jugadors sènior

que actualment militen a la 2a i 2a divisió B Nacional de futbol sala.



Bahrain no serà el primer estat del golf pèrsic en enfrontar-se al combinat català. I és

que si ens remuntem al 13 de maig de 2012, es va celebrar el partit Catalunya-Kuwait

al pavelló Municipal d’Abrera, on els Catalans van superar al rival amb un resultat de 10

a 1.

La Selecció Catalana Absoluta masculina de futbol sala, al llarg dels darreres anys,



està sumant un històric de partits internacionals amistosos a destacar, com són contra

les Seleccions Nacionals Absolutes de Kuwait, Guatemala, Romania, Eslovàquia,

Uzbekistan, Andorra, Hongria i Brasil, així com la Selecció Absoluta d’Euskadi.

De fet, ens remuntem al passat 29 i 31 de gener de 2017 per trobar el darrer partit

amistós internacional que va ser el doble enfrontament entre Catalunya i Brasil.

Així doncs, a partir de dilluns vinent Bahrain es sumarà a aquest històric de seleccions

que s’han enfrontat al combinat català i que, cada una d’elles, ha aportat una forma de

joc.

 


