Montilivi es prepara per a una nova festa
SELECCIÓ ABSOLUTA | 25/05/2022

El seleccionador català absolut, Gerard López, ha manifestat que “els jugadors estan
entusiasmats per tornar-se a posar la samarreta de Catalunya tres anys després”.

La Selecció Catalana Absoluta ja està a punt per disputar avui a les 18.45 hores a
Montilivi el partit internacional amistós davant Jamaica, número 64 del rànquing FIFA.
L’enfrontament serà retransmès en directe per TV3. Els futbolistes s’han exercitat a la
gespa de Montilivi d’11.15 a 12.15 hores per preparar els darrers detalls d’aquest encontre.

Un cop finalitzat l’entrenament, el seleccionador català absolut, Gerard López, a la sala
de premsa de Montilivi, ha analitzat com afronta el grup aquest xoc: “És un partit molt
especial després de tres anys sense poder competir a causa de la pandèmia sanitària.
Els jugadors tenen moltes ganes que la pilota comenci a rodar. Sortirem a guanyar des
de l’inici contra un rival que està creixen força en els darrers anys”.

Pel que fa a la confecció de la convocatòria, López ha destacat que “tenim una Selecció
d’un nivell extraordinari malgrat l’absència d’alguns jugadors a causa de lesions o
compromisos amb els seus clubs. Tenim futbolistes d’una enorme qualitat que
marquen les diferències. Estic convençut que Catalunya seria una selecció molt
competitiva a nivell internacional”.

Per la seva banda, el nou capità de la Selecció Catalana Absoluta, Marc Bartra, ha
asseverat que “per a mi és un autèntic orgull i privilegi poder lluir el braçalet de capità
de la Selecció Catalana. És un premi poder estar aquí amb els meus companys i
enfrontar-nos a Jamaica”. Després de conquerir la Copa del Rei amb el Betis, Bartra ha
apuntat que “estic encantat que el seleccionador m’hagi trucat per tornar a posar-me la
samarreta de la Selecció. Intentarem guanyar per donar una alegria a l’afició”.
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