Gerard López: ‘’Hem demostrat que podem competir contra
qualsevol’’
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El seleccionador català absolut s’ha mostrat ‘’feliç i content per tornar a disputar un
partit internacional tres anys després’’ en la victòria per 6 a 0 davant Jamaica.

Content i agraït. El seleccionador català absolut, Gerard López, s’ha mostrat molt
content i feliç de poder tornar a disputar un partit amb Catalunya tres anys després. ‘’El
dia, l’ambient, i la il·lusió per jugar fa que recordis aquests partits’’, ha assegurat el
seleccionador català després de la victòria per 6 a 0 davant Jamaica. I també s’ha
mostrat agraït amb Jamaica, ja que Gerard López ha assegurat que ‘’estic molt agraït
amb Jamaica per respectar el contracte de fa tres anys. És una selecció molt jove i ha
competit bé’’.

Catalunya ha guanyat 6 a 0 davant Jamaica i per aquest triomf, Gerard López s’ha
mostrat molt orgullós i ha dit que ‘’hem demostrat que tenim molt bon equip i que
podem competir contra qualsevol. Estic content i feliç’’. Al seu torn, pel que fa a la llista
de convocats, el seleccionador ha valorat que ‘’és una generació que puja amb força. Els
conec bé. Estic content pel hat-trick de Deulofeu, pel gol de Jutglà i també m’alegro pel
gol de Javi Puado. La nota negativa ha estat la lesió de Rubén Alcaraz’’.

A la zona mixta, Sergi Gómez ha detallat que ''teníem moltes ganes de retrobar-nos tots
els jugadors i guanyar el partit'' i s'ha mostrat molt ''orgullós del matx que ha disputat
Catalunya''. Pel que fals seus companys, ha dit que ''Catalunya té un gran nivell de
jugadors tot i que en faltaven i hem fet un gran enfrontament''. En la mateixa línia s'ha
mostrat Marc Cucurella, que també s’ha mostrat molt orgullosos de vestir la samarreta
de Catalunya i feliç de poder disputar partits internacionals amb la Selecció.
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