La CatUEFA, a per totes a Extremadura
SELECCIO AMATEUR | 05/12/2019

La Selecció Catalana Amateur arriba a Mèrida i completa la sessió preparatòria prèvia
a l’estrena de demà en la primera fase de la Copa de les Regions UEFA, davant
Extremadura (12.00h).

La Selecció Catalana Amateur ja està preparada per al debut. La CatUEFA ha arribat
aquest dijous a Mèrida, on ha completat l’últim entrenament a poques hores del partit
d’estrena de demà divendres en la primera fase de la Copa de les Regions UEFA,
davant la selecció amﬁtriona, Extremadura, al Municipal d’Arroyo de San Serván
(12.00 hores). En la sessió, els divuit futbolistes convocats per Toni Almendros han
ultimat els darrers detalls abans de l’encontre, després del viatge en avió des de
Barcelona ﬁns a Sevilla, i de completar en autocar el recorregut ﬁns a la capital
extremenya, on està ubicat l’hotel de concentració.

La Fase Final estatal com a objectiu
Acabar com a primera de grup, condició que dona la classiﬁcació directa per a la Fase
Final estatal. Aquest serà l’objectiu de Catalunya en el desplaçament, on a més
d’enfrontar-se a Extremadura, també jugarà contra l’Aragó dissabte, al Municipal de
Puebla de la Calzada (12.00 hores). El combinat català arriba a la cita sense conèixer la
derrota, després d’haver completat tres amistosos al llarg de les últimes setmanes, en
què ha aconseguit una treballada victòria enfront el CE Manresa, de Tercera Divisió
(0-2), i dos meritoris empats contra conjunts de Segona Divisió ‘B’, la UE Cornellà (1-1) i
el CF Badalona (2-2).

Els precedents de referència
La ﬁnal davant el Vèneto de la temporada 2012-2013, que va deixar Catalunya a un
pas d’alçar el trofeu continental en perdre als penals, és l’esglaó més alt que ha assolit
l’equip en les seves participacions a la Copa de les Regions UEFA. Els dos títols estatals
conquerits, després de guanyar Astúries la campanya 2011-2012, i Andalusia la 20132014, són els altres precedents de referència per una renovada Selecció Catalana
Amateur que entoma el repte de col·locar-se de nou entre les millors seleccions del
panorama nacional, per optar a tornar a Europa. Una condició que passa, d’entrada, per
signar un bon paper a Extremadura. La CatUEFA es troba a punt per competir.
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