Iñaki Requena serà el nou seleccionador català de Futbol
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Futbol

La Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC) aposta per un canvi a la
banqueta de la Selecció de Futbol
després del cicle d’en Ramon del Pino.
Requena
, que compta amb una
trajectòria àmplia a les banquetes amb equips amb discapacitat i sense
, afronta el repte amb il·lusió i moltes ganes.

“Estic molt agraït a la Federació per la confiança dipositada en mi. És un repte bonic i no
hi faltaran la il·lusió i les ganes ”, exposa el nou seleccionador català de Futbol 7. Iñaki
Requena ha entrenat al FS Castelldefels de la lligueta de promoció durant les 8 últimes
temporades, a més de dirigir el Disport FC a la lliga catalana i nacional durant els dos darrers
cursos.

Gràcies a tots aquests anys al capdavant de diversos equips, Requena disposa d’una visió
transversal del futbol amb paràlisi cerebral a Catalunya
. “Conec a tots els jugadors que el conformen i serà una gran satisfacció entrenar a aquests
xavals que he vist créixer des de petits”.
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Sense al·ludir el desig d’aconseguir bons resultats en el futur, el tècnic posa el focus en altres
aspectes. “També considero important que es diverteixin, que la crida de la selecció sigui
un al·licient i que se sentin reforçats emocionalment
”, manifesta Requena.

Finalitza una etapa de creixement

Ramon del Pino tanca una etapa de 5 temporades al capdavant de la Selecció Catalana. Just
un any després de penjar les botes, la Federació va confiar amb en Ramon per dirigir el
combinat nacional. Des de la FECPC es vol agrair la dedicació i professionalitat del Ramon
durant tots aquests anys i el compromís per treballar i seguir desenvolupant el futbol adaptat a
Catalunya.

El futur de la Selecció Catalana
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Durant els últims anys, l’equip català ha viscut un relleu generacional gradual que ha renovat
pràcticament a tota la plantilla i que promet un futur il·lusionant. Segons Requena, la selecció
catalana compta amb un bloc de jugadors que, “gràcies al bon treball que es fa a
Catalunya i
tot i la seva joventut, tenen una
gran qualitat humana i esportiva
”. Per al tècnic, “
el principal objectiu és que segueixin creixent, que no pari la seva progressió
”.

A més de treballar amb els jugadors que formaran el primer equip, la FECPC i el nou
seleccionador reactivaran els entrenaments amb les joves promeses U15 i U14 per anar-ne
fent un seguiment.
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