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En el Teatre Municipal de Girona s’ha presentat el partit que les Seleccions Absolutes

masculines de Catalunya i Jamaica jugaran el 25 de maig a l’Estadi de Montilivi.

El Saló del Descans del Teatre Municipal de Girona, adjacent a l’Ajuntament, ha estat

l’escenari  elegit  per  dur  a  terme  la  presentació  del  partit  Catalunya-Jamaica.  El

president de la Junta Gestora de l’FCF, Joaquín del Pino; l’alcaldessa de la ciutat, Marta

Madrenas; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; la Secretària General

de l’Esport i  l’Activitat  Física,  Anna Caula;  el  cònsol  de Jamaica,  James Bradwell;  el

president del Girona FC, Delfí Geli; el seleccionador català absolut, Gerard López; i el

futbolista gironí Arnau Martínez s’han fotografiat amb la samarreta, la pilota i el trofeu

del partit.



L’acte s’ha iniciat amb la projecció del  vídeo promocional de l’enfrontament i  amb

l’explicació de diversos detalls del partit. El president del Girona FC, Delfí Geli, ha estat el

primer en parlar i ha agraït a l’FCF que Montilivi torni a acollir un partit de Catalunya

després del que es va jugar l’any 2019 davant Veneçuela, “som un club que volem fer

país i, per això, estem molt contents de tornar a acollir un partit de la Selecció. Entre tots

sumem esforços i creiem que el duel serà tot un èxit”.



Durant  la  presentació  s’han  anat  comentant  diferents  aspectes  del  partit  amistós

internacional com ara l’inici de la venda d’entrades, les promocions, els trofeus que

s’entregaran,  els  actes previs  al  duel  i  la  presència de les campanyes federatives a

Montilivi.

En aquest sentit, el cònsol de Jamaica, James Bradwell, espera que “hi hagi un bon

partit. Sabem que Jamaica funciona molt bé al Carib, tenim nou entrenador i, per això,

esperem treure un bon resultat aquí a Girona”.



En la mateixa línia s’ha explicat el seleccionador absolut, Gerard López, assegurant que

està “content de tornar a Girona, estic agraït que la ciutat torni a acollir un partit de

Catalunya. Com a exjugador em trobo com a casa, sé com funciona aquesta afició i el

Girona FC. Sempre que venim aquí ens trobem súper recolzats”. López ha comentat

que “sempre hi ha problemes per elaborar la llista perquè tenim molt bons jugadors

repartits pel mon. A més, la data és molt bona, ja que al ser el 25 de maig, amb la lliga

acabada, ens dona marge per negociar amb els clubs i tenim la predisposició i la il·lusió

dels jugadors. Això m’agrada, perquè significa que al jugador català li agrada i motiva

venir amb la Selecció Catalana”.



Per la seva banda, el jugador del Girona FC Arnau Martínez ha demostrat la il·lusió que li

faria “debutar amb Catalunya perquè ja he jugat amb les categories inferiors. Estigui o

no convocat aniré igualment al camp per animar a la Selecció i gaudir del partit”.



En els parlaments finals, el president de la Junta Gestora de la Federació Catalana de

Futbol, Joaquín del Pino, ha donat “les gràcies per assistir en un acte que per a nosaltres

és  molt  important,  i  molt  més després  de dos anys  sense tenir  competició  per  la

Covid-19”. Del Pino ha destacat que el partit “és una reivindicació esportiva del nostre

país i també política. Posem en valor el futbol català. Fa més de 100 anys que tenim

partits de la Selecció Catalana i sempre hem intentat jugar amb seleccions d’arreu del

mon.  Ens  sentim  orgullosos  que  la  nostra  Selecció  representi  les  més  de  186.000

llicències que tenim a l’FCF i als més de 1.200 clubs. Això suposa un flux de moviment de

mig milió de persones cada cap de setmana i,  per això,  hem de posar en valor la

importància del nostre futbol. Hem de continuar fent passos per aconseguir la oficialitat

de la nostra Selecció”. A més, Del Pino ha agraït el recolzament de l’Ajuntament de

Girona i la Diputació de Girona per tornar a acollir un partit de la Selecció Catalana, i és

que “aquí sempre han viscut els partits de Catalunya amb una passió especial”.



La  Secretària  General  de  l’Esport  i  l’Activitat  Física,  Anna  Caula,  ha  remarcat  la

importància  que  té  “la  mirada  del  territori,  és  una  Catalunya  plural,  plena,  viva.

Catalunya va  més enllà  d’unes  fronteres,  va  d’un sentiment,  d’una manera  de  fer,

d’observar, de conviure... Aquesta és la manera de ser de Catalunya. Aquest sentiment

no va de banderes, sinó de sensacions, de realitats, d’entendre a la nostra gent. No ens

limitem, volem la llibertat de ser qui som i com ens sentim, per això aquests dies, per a

nosaltres, son importants, i més si va lligat amb l’esport, que és salut. Aquí ho tenim tot i

estem  d’enhorabona.  Sabem  que  a  Montilivi  es  viurà  una  gran  festa.  És  una

manera d’ensenyar com son. És un orgull estar al capdavant d’aquesta família esportiva.

Orgull de com vivim l’esport a Catalunya”.



El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha comentat que “segur que

tindrem un bon partit de futbol. Estem encantats que puguem tornar a repetir a Girona

després dels dos anys que ens ha pres la Covid-19, i és que el dia 25 Girona serà la capital

del futbol.  És un orgull  estar al  costat de l’FCF i  que la Selecció estigui a la nostra

demarcació”. Noguer també ha volgut destacar que “el partit té una doble vessant molt

important: els jugadors seran el reflex i l’exemple de tot un país, i és una responsabilitat

de tots ser aquest reflex del nostre futbol. A més, també té el component de ser el partit

del nostre país, es veurà arreu del mon i podrem reivindicar la internacionalització i la

normalització de la nostra Selecció, que pugui competir en totes les competicions, com

la resta de països del mon. És un moment per reivindicar el paper que ha de tenir el

nostre futbol, el nostre esport. Per això, estic convençut que el partit serà un èxit”.



Finalment, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha conclòs explicant que “fem la

presentació al Saló de Descans de Girona perquè és el lloc més noble que reservem pels

esdeveniments de més transcendència; per això ens sentim molt orgullosos d’acollir

l’acte en aquest espai”. Madrenas ha comentat que “en els darrers sis cops que s’ha

jugat el partit de la Selecció Catalana, tres han estat a Girona, per això penso que es

podria  convertir  en  la  seu  oficial.  Tornar  a  viure  un  esdeveniment  d’aquestes

característiques ens fa molta il·lusió i serà una mostra del dinamisme i la reactivació de

la societat després de la Covid-19”. “Estem demostrant al mon què i qui és Catalunya.

Hem de ser una Selecció oficial, no hi ha cap explicació per no ser-ho. Tots ens hem

d’implicar i treballar per a què així sigui. El partit de la Selecció Catalana no pot ser un

simple  tràmit,  ha  de  servir  per  demostrar  l’excel·lència  de  Catalunya  al  mon”,  ha

asseverat l’alcaldessa de la ciutat gironina.
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https://www.youtube.com/watch?v=VrYUQnHmIyY

