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El president de l’FCF, Joan Soteras, ha estat rebut per la Secretària General de l’Esport i

l’Activitat Física, Anna Caula, al Saló Claver del Palau de la Generalitat.

La Selecció Catalana Absoluta masculina disputarà demà, dimecres 25 de maig, a les

18.45  hores,  el  partit  internacional  amistós  davant  Jamaica.  Per  aquest  motiu,  el

president de l’FCF, Joan Soteras, ha estat rebut per la Secretària General de l’Esport i

l’Activitat Física, Anna Caula, al Saló Claver del Palau de la Generalitat per tal de donar a

conèixer tots els detalls d’aquest duel. També ha estat present el cònsol de Jamaica,

James Bradwell; el seleccionador català, Gerard López, i el porter de la Selecció Absoluta

Edgar Badia.



El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha explicat que “després

 de tres anys torna la nostra Selecció. Un partit de futbol de màxim nivell, contra un rival

que habitualment és mundialista, i segur que serà una festa del futbol català. Durant

aquests últims mesos, han estat molts els jugadors que han trucat a la Federació. Tots

volen jugar amb Catalunya i lluir els colors amb orgull. La Selecció Catalana de Futbol és

el nostre equip més important i li hem de tenir el màxim respecte. Estic convençut que

Montilivi demà presentarà un aspecte meravellós, propi de les grans nits”.



A  més  a  més,  Soteras  ha  confirmat  que  “ja  estem  treballant  per  poder  anunciar,

properament,  el  partit  de  la  Selecció  Catalana  Absoluta  Femenina.  Catalunya  s’ho

mereix. El futbol català s’ho mereix”.

El seleccionador català, Gerard López, ha dit que “és un honor estar avui aquí en una

ocasió tan important. Fa tres anys que havíem de celebrar aquest partit i per això vull

agrair a Jamaica que vinguin a jugar. Tota la prèvia que genera aquest duel ens omple

de molta il·lusió, i em fa adonar-me’n que soc un privilegiat. El futbol català té una salut

immensa i els noms dels nostres jugadors son reconeguts a tot el món. Per això, espero

que el partit de demà sigui una gran festa per a tothom”.



El  cònsol  de Jamaica,  James Bradwell,  ha  comentat  que “el  futbol  de Jamaica va

progressant adequadament, amb més de 150 equips participant en cinc nivells, des de

la Super League fins a la Premier League. Tenint en compte que la població de Jamaica

no arriba als tres milions de persones, és un fet que el futbol és un esport important en

el país i que anirà generant futbolistes de classe mundial”.



Per finalitzar, la Secretària General de l’Esport i l’Activitat Física, Anna Caula, ha afirmat

que “és un honor fer aquesta presentació perquè s’ha de recordar que l’any 1912 es va

jugar el primer partit de la Selecció Catalana davant França, i 28 edicions després arriba

aquest Catalunya-Jamaica. Estem en una realitat que tenim ganes de gaudir de les

experiències  esportives  de  primer  nivell.  Demà  a  Girona  esperem  poder  gaudir  i

compartir l’emoció d’un partit que també serà un acte de reivindicació identitària. I és

que Catalunya és un país plural,  viu,  i  amb una manera de ser pròpia.  Té un ADN

esportiu molt idiosincràtic. Això va d’un sentiment, de sentir-se català i catalana, és una

manera de ser i de respectar els valors”.



Caula també ha remarcat que “aquest dies son importants per mostrar qui som i com

som, qui és Catalunya més enllà de les fronteres.  Això té un impacte internacional

perquè Catalunya és un referent a nivell de jugadors catalans. A més, el partit té un

component social molt important, ja que l’esport transmet emoció, construeix societat i

el que volem és tornar a bategar, tenir una societat que se senti viva i plena. Serà una

festa del futbol català”.



En aquest acte de presentació també han estat presents els directius de l’FCF Jordi

Bonet, Miquel Sellarès i Montse Altimira; i el representant territorial a Barcelona de la

Secretària General de l’Esport i l’Activitat Física, Josep March.





VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=eXYMWydA7Vk

