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El futbolista català ha conversat amb el president de l’FCF, Joan Soteras, sobre diversos

aspectes de l’actualitat del futbol català i de la Selecció Catalana Absoluta.

Marc Muniesa, jugador de l’Alarabi Sports Club (Doha), ha visitat les instal·lacions de la

seu central  de  la  Federació  Catalana  de  Futbol,  a  Barcelona,  i  s’ha  reunit  amb el

president Joan Soteras. Entre d’altres temes, han tractat l’actualitat del futbol català, de

les ganes de celebrar un nou partit de la Selecció Catalana Absoluta, i de la recuperació

de la lesió que està duent a terme el futbolista a Barcelona. “He recaigut de la lesió al

tendó del quàdriceps i amb els metges de Qatar vam decidir que fes la recuperació a

Barcelona amb la meva gent de confiança. Està anant tot molt bé, tot i que encara

tenim per 8 o 10 setmanes”, ha explicat el jugador.



Joan Soteras li  ha fet entrega de la samarreta de la Selecció Absoluta.  Muniesa ha

disputat dos partits amb Catalunya, en el seu debut l’any 2011 davant Tunísia i el 2019

contra Veneçuela. “Hem estat dues temporades sense jugar per Catalunya pel maleït

Covid-19, però per fi ja hi podem tornar. No sé si arribaré a temps, però per a mi sempre

és un plaer jugar amb la Selecció Catalana. A més, l’últim partit va ser a Montilivi, on hi

vaig jugar i sempre fa especial il·lusió. Estic encantat que el seleccionador em cridi”, ha

reconegut el futbolista.



D’altra banda, Muniesa és alumne de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF, ja que ha cursat la

titulació UEFA B i ara està fent el UEFA A. “El Xavi [Hernández] i el seu staff em van

animar a què fes el curs mentre sigui jugador en actiu. M’agrada el futbol i  en ser

defensa m’agrada ajudar els companys, tenim aquesta vena d’entrenador. Per això ens

formem, per a un futur poder-ho ser”, ha comentat Marc Muniesa.
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https://www.youtube.com/watch?v=PvjpbLDsVYI

