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Бързоного крило на Барселона Педро изрази благодарността си към напускащия в края на
сезона легендарен наставник на тима Хосеп Гуардиола.24-годишният испанец смята, че
дължи всичко, което е постигнал до сега на младият специалист, който го привлече от Б
отбора на Барселона преди няколко години. От тогава насам Педро е част от тима на Барса,
който спечели три титли от Ла Лига, два трофея от Шампионската Лига и златен медал от
Световното клубно първенство.Младият полузащитник признава, че трудно е приел новината,
че Гуардиола ще напусне вЂћКамп НоувЂќ в края на сезона, но все пак се опитва да бъде
позитивен и да гледа напред в бъдещето.вЂћПросто искам да му благодаря за всичко, на
което ме научи през годините и за това, че ми даде възможността да играя в първия тим на
Барса, нещо което беше детска мечта за менвЂќ, сподели Педро.вЂћЖелая му всичко
най-добро. Решението му да си тръгне беше много болезнено за нас и никой не го очакваше,
но това е негово решение, към което ние трябва да се отнесем с уважениевЂќ, допълни още
полузащитникът на вЂћкаталунцитевЂќ.Педро беше мъчен от няколко контузии този сезон,
което го извади от титулярния състав на Барселона. Футболистът обаче смята, че отново се
намира във върхова форма и искрено се надява Гуардиола да заложи на него в предстоящия
финал за Купата на Испания срещу Атлетик Билбао.Двубоят ще се проведе на 25-ти май в
храма на Атлетико Мадрид- вЂћВисенте КалдеронвЂќ. Футболистите на Пеп Гуардиола не
успяха да защитят титлите си от Ла Лига и Шампионската Лига и това ще бъде единствения
има шанс за злато този сезон.Тимът на Атлетик Билбао от своя страна показва страхотни
футболни качества от началото на шампионата. Освен, че ще спорят за Купата на Испания,
вЂћбаскитевЂќ се класираха и на финала за Лига Европа, който ще се проведе на 9-ти май в
Букурещ. Техни съперници ще бъдат сънародниците им Атлетико Мадрид.

