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La ponència 'Selecció Absoluta, el màxim exponent' clou el cicle de l'Àrea Esportiva i el

CTE, sobre les Seleccions Catalanes.

La  cinquena  i  última  ponència  elaborada  per  l'Àrea  Esportiva  i  el  Comitè  Tècnic

d'Entrenadors s'ha celebrat aquest dijous a la seu central de l'FCF, a Barcelona. Ho ha

fet amb la participació dels seleccionadors absoluts catalans masculí i femení, Gerard

López i Xavi Llorens, respectivament.



A  la  ponència  anomenada  'Selecció  Absoluta,  el  màxim  exponent,  els  dos

seleccionadors han explicat a fons com es porta una selecció, primer parlant de les

seves experiències personals, després per desenvolupar com és el present de les nostres

seleccions absolutes masculina i femenina, per finalitzar la ponència donant un repàs al

qual ens espera de bo en referència a les nostres seleccions.

Gerard López: "Jugar amb Catalunya és sentiment i orgull"

Gerard López ha recordat els bons moments viscuts a les seleccions base, per les que ha

participat, en totes, fins a ser jugador de la Selecció Absoluta: "A les seleccions base

hem après valors, ens ha fet sempre molta il·lusió participar en els campionats estatals, i

arribar a vestir la samarreta de Catalunya a un partit amb l'Absoluta i jugar amb ella, ha

estat com jugar amb els nostres clubs amb un xic de sentiment i orgull".



En  relació  a  l'organització  dels  partits  de  seleccions,  Gerard  López  ha  insistit  que

"malgrat  els  interessos  dels  clubs  a  l'hora  de  cedir-nos  els  seus  jugadors,  sempre

comptem amb una gran disposició per part d'ells, i sobretot dels jugadors que fan tot el

possible per poder participar en els partits que disputa la Selecció Absoluta masculina.

La  professionalitat  dels  jugadors  convocats  és  tan  gran  que  només  amb  un

entrenament tenim prou per poder afrontar amb garanties els partits que disputem. Els

tècnics sabem dosificar als jugadors perquè disputin els partits sense exposar-los a

lesions,  però aquestes són inevitables quan jugues a futbol,  i  els  clubs ho entenen

també així", ha destacat.

Xavi Llorens: "A Catalunya hi ha moltes jugadores preparades per anar amb la Selecció"

El cas de Xavi Llorens és diferent. És seleccionador de la Selecció Absoluta femenina des

del 2020, però la pandèmia que hem viscut li ha impedit per al moment debutar amb la

Selecció  Absoluta  femenina:  "Estic  totalment  preparat  per  assumir  en  qualsevol

moment un partit internacional de la nostra selecció. A Catalunya tenim un total d'unes

60 jugadores que tenen suficient categoria per enfundar-se la samarreta catalana. Les

mateixes jugadores em pregunten quan disputarem un partit, tenen molta il·lusió de



jugar amb Catalunya, i aquesta predisposició és importantíssima".

Llorens  ha volgut  remarcar  que "l'evolució  del  futbol  femení,  i  especialment  al  FC

Barcelona,  ha estat espectacular.  Que ningú s'equivoqui perquè aquesta eclosió ha

vingut per quedar-se i continuar evolucionant i evolucionant. Haig de dir que l'FCF ha

contribuït molt perquè el futbol femení a Catalunya estigui actualment a un nivell top"



L'última ponència del cicle

Aquesta ha estat la cinquena ponència al voltant de 'L'interior de les nostres Seleccions.

Durant cinc jornades repartides a Barcelona,  Girona,  Lleida i  Tarragona,  els  nostres

seleccionadors base i absoluts, així com els segons entrenadors, entrenadors de porters,

analistes i preparadores físiques han participat per parlar de tot el que envolta a les

nostres seleccions.  Tot supervisat per Mikel Azparren, coordinador de les Seleccions

Catalanes  masculines  i  femenines,  i  seleccionador  de  la  Sub16  masculina,  amb  la

complicitat del Comitè Tècnic d'Entrenadors.
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https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/775022333

