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L’FCF reconeix la brillant trajectòria del davanter, jugador amb més partits (16) i gols (9)

amb la Selecció Catalana Absoluta, després d’anunciar la seva retirada dels terrenys de

joc.

Els seus números i les seves actuacions l’avalen com un dels grans davanters de la

història del futbol català. Sergio García (Barcelona, 1983) ha fet pública aquest divendres

la seva retirada com a futbolista professional, convertit en una icona i home rècord de la

Selecció Catalana Absoluta masculina. Fins ara capità del combinat català, és el jugador

amb més partits disputats –un total de 16–, i màxim golejador de Catalunya –amb 9

dianes marcades amb la quadribarrada–.

 

Després de l’anunci, la Federació Catalana de Futbol vol reconèixer la brillant i dilatada

trajectòria de Sergio García, que va assolir la marca com a jugador català que més cops

ha vestit  la  samarreta de l’Absoluta en l’últim partit  internacional,  on Catalunya va

aconseguir  la  victòria  davant  Veneçuela   (2-1),  el  2019  a  Montilivi.  En  aquest  duel,

l’atacant va superar el registre de Sergio González, amb 15 partits jugats.



Un jugador diferencial

Format inicialment a la UD Bon Pastor i el CF Damm, va arribar al primer equip del FC

Barcelona com a màxim golejador històric de les categories inferiors blaugrana, amb

969 gols anotats al futbol base culer. Ja posteriorment, Sergio García esdevindria una

llegenda del RCD Espanyol, amb 231 partits oficials i 50 gols marcats amb el conjunt

periquito, repartits en 7 temporades, en dues etapes diferents.

 

El seu últim equip ha estat el CF Montañesa, durant la temporada 2020-2021, i al llarg de

la seva carrera també ha defensat els colors del Levante UD, el Real Zaragoza, el Real

Betis i l’Al-Rayyan qatarià.



Arriben els títols i reconeixements

Entre el seu palmarès, destaca el Premi al Millor Jugador Català de l’any 2014, que va

aconseguir en la tercera edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català.

 

Tanmateix,  va proclamar-se campió de l’Eurocopa 2008 amb la  Selecció Espanyola

Absoluta, i ha guanyat dos cops la Copa Catalunya Absoluta, amb el RCD Espanyol, els

anys 2010 i 2011.



L’agraïment de l’FCF

Sempre disposat a vestir la samarreta de Catalunya, l’FCF mostra públicament el seu

agraïment a Sergio García pel compromís mostrat amb la Selecció Catalana Absoluta

durant tota la  seva trajectòria,  i  més enllà  dels  terrenys de joc,  també per  la  seva

col·laboració en les campanyes de valors impulsades per la Federació, com ara ‘Joc Net’.

 

Als 38 anys d’edat, el davanter del Bon Pastor penja definitivament el braçalet i  les

botes, però seguirà vinculat al món del futbol. Format com a tècnic a l’Escola Catalana

d’Entrenadors, es troba en l’actualitat cursant el títol UEFA Pro, per poder dirigir equips

d’àmbit estatal i professional.



 


