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Toni Almendros, Àlex Cano i David López són els tres integrants de l’actual CatUEFA

que van participar en l’última experiència europea de la Selecció, la temporada 2014-

2015 a Moldàvia.

Cano, Almendros i López, en l'entrenament a Mèrida previ al debut

Cinc temporades després, tres són els supervivents de l’última participació

europea de la Selecció Catalana Amateur, la temporada 2014-2015 a Moldàvia, en

la primera fase continental de la Copa de les Regions UEFA. A les portes d’encetar en

aquesta ocasió la primera fase estatal, en què Catalunya obrirà foc davant

Extremadura demà divendres al Municipal d’Arroyo de San Serván (12.00 hores), el

seleccionador Toni Almendros i els futbolistes Àlex Cano i David López mantenen la

il·lusió intacta per defensar els colors de Catalunya, avançar en la competició i poder

repetir la gesta. Amb cinc títols estatals en el seu palmarès global, són la veu de



l’experiència en un vestidor que s’ha anat renovant amb el pas dels anys.

 

Almendros compleix el seu novè curs a la banqueta del combinat català, a qui ha dirigit

en dues etapes, mentre que el capità de la plantilla, Àlex Cano (CE Europa), en suma

set. Tots dos van ser a la final de Vèneto de la temporada 2012-2013, on Catalunya va

quedar-se amb la mel als llavis a la tanda de penals, i van guanyar els campionats

espanyols davant Astúries, la temporada 2011-2012, i Andalusia, la 2013-2014. Un

trofeu, aquest darrer, on també hi va contribuir amb la seva aportació a sobre del

terreny de joc David López (Cerdanyola del Vallès FC), que vesteix la quadribarrada

per quarta campanya en la seva carrera.

Els tres components més veterans de la CatUEFA coincideixen en qualificar l’equip

“com una família”, i assenyalen “el bon ambient entre tots els jugadors” any rere any

com una de les claus de l’èxit en l’última dècada de la Selecció. Tanmateix, posen en

valor “el tracte professional” rebut en cada expedició, que guarden amb un gran record

en la memòria, especialment els viatges continentals després d’haver alçat el títol



estatal de la Copa de les Regions UEFA. Precisament aquest és el factor principal que

alimenta la seva ambició de cara a la nova oportunitat que tenen al seu davant. Volen

que Extremadura sigui la primera estació d’un nou trajecte amb destí a Europa.

 



 


