
Els nouvinguts a la Selecció Catalana Absoluta
SELECCIÓ ABSOLUTA | 20/05/2022

Gerard López ha convocat fins a 14 nous jugadors que podrien debutar amb l’Absoluta

en el partit amistós Catalunya-Jamaica del 25 de maig a Montilivi.

Sang nova a la Selecció. El seleccionador absolut masculí, Gerard López, ha convocat

fins a 14 nous jugadors per al partit internacional amistós entre la Selecció Catalana

Absoluta masculina i el combinat de Jamaica, que se celebrarà el dimecres 25 de maig a

les 18.45 hores a l’Estadi Municipal de Montilivi,  a Girona. D’aquesta manera, tindran

l’ocasió  de  debutar  amb  l’Absoluta  després  que  molts  d’ells  hagin  jugat  en  les

Seleccions Catalanes de la Base.

Pel que a la porteria, Dani Cárdenas, porter del Levante UD de 25 anys, podria col·locar-

se per primer cop entre els tres pals vestint la samarreta de l’Absoluta.



Quant a la línia defensiva, els set nouvinguts són els següents:

- Hèctor Bellerín, lateral dret del Real Betis de 27 anys.

- Edgar González, central del Real Betis de 25 anys.

- Álex Moreno, lateral esquerre del Real Betis de 28 anys.

- Òscar Mingueza, polivalent defensa del FC Barcelona de 23 anys.

- Brian Oliván, lateral esquerre del RCD Mallorca de 28 anys.

- Arnau Martínez, central del Girona FC de 19 anys.

- Salva Ferrer, lateral dret de l’Spezia de 24 anys.









Respecte al mig del camp, fins a cinc jugadors podrien debutar amb l’Absoluta. Són els

següents:

- Carles Aleñà, migcampista del Getafe FC de 24 anys.

- Rubén Alcaraz, migcampista ofensiu del Cádiz CF de 31 anys.

- Sergio Gómez, migcampista polivalent del RSC Anderlecht de 21 anys.

- Gerard Gumbau, micampista de l’Elche CF de 27 anys.

- Àlex Collado, migcampista del Granada CF de 23 anys.







Per últim, en punta d’atac podria debutar Dani Olmo, extrem del RB Leipzig de 24 anys.

 


