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El seleccionador s’ha estrenat en el partit benèfic que ha disputat Catalunya Amateur

Femenina davant la Selecció de Terres de l’Ebre a Sant Carles de la Ràpita.

L’Estadi Municipal La Devesa, a Sant Carles de la Ràpita, ha acollit el partit solidari entre

la Selecció Catalana Amateur Femenina i la Selecció de Terres de l’Ebre amb l’objectiu

de recaptar  fons per ajudar a la  reconstrucció del  CEM La Fanecada,  a  Alcanar,  el

qual va quedar greument afectat pels forts aiguats del passat 1 de setembre a la zona.

El seleccionador català, Xavi Llorens, ha debutat a la banqueta de Catalunya amb una

victòria per 19 gols a 0 i s’ha mostrat molt content i orgullós del partit que han disputat

les seves jugadores. "Les sensacions son boníssimes, a vegades no cal portar a moltes de

les jugadores d'elit. Estem amb molta il·lusió i amb ganes de fer més partits. El futbol

m'ha agradat, veure el comportament de les jugadores, les sensacions i la intensitat del

joc", ha comentat el seleccionador català.



Llorens ha afegit que els hi agradaria "jugar a altres províncies més vegades amb la

Selecció Amateur. Amb l'Absoluta és diferent, sabem que hi ha espectatives per jugar

l'any que ve. En quant a jugadores, siguin unes o altres, totes volen venir a jugar amb la

Catalana".



Per la seva part, el tècnic de la Selecció de Terres de l’Ebre, Juanjo Agustí, ha explicat

que “a les Terres de l'Ebre ara hi ha un gran auge del futbol femení, hi ha moltes noies

que estan pujant. Portar aquí a la Selecció ha estat un èxit i fer la Selecció de Terres de

l'Ebre ha estat molt important per a elles. Penso que actes d'aquest tipus les ajudarà a

seguir endavant". 
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https://www.youtube.com/watch?v=1rXONx2KJLg

