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lliGa Catalana de futbol sala

La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de 

l'FCF que desenvolupa les funcions, per delegació de la mateixa Junta Directiva, de 

planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització, tutela i 

representació de les activitats pròpies de la disciplina de Futbol Sala. 

 

La Lliga Catalana de Futbol Sala està dirigida per un director, nomenat per la Junta 

Directiva de l'FCF, a proposta del seu President. 

 

Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzen mitjançant els òrgans 

següents:

La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la Lliga Catalana de 

Futbol Sala, convocada per la Comissió Executiva de Futbol Sala amb 30 dies naturals 

d’antelació a la seva celebració i es reuneix entre la segona meitat del mes d’abril i la 

primera meitat del mes de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan s’estima 

necessari per tractar temes d’interès, de manera extraordinària. 

 

La seva composició i funcions és la següent: 

 

Formen part de la Convenció de Futbol Sala, amb dret a veu i vot:

 | Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala 

 

| Òrgan executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala 

 

| Òrgans Tècnics:  

 

 |     Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala 

 |     Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala 

 |     Escola d’Entrenadors de Futbol Sala 

 |     Comitè Esportiu de Futbol Sala 

 |     Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala 

 |    Àrea Esportiva de Futbol Sala

| El representant de cadascun estaments en què estiguin agrupades les persones 

físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) que corresponen a la disciplina 

esportiva del futbol sala.

| Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els delegats territorials de 

futbol sala, els presidents o representants acreditats de les seccions esportives 

de futbol sala de les entitats legalment constituïdes que tinguin consideració 

d’adherits i els caps dels Comitès d’Àrbitres de Futbol Sala, Entrenadors de Futbol 

Sala i Observadors Federatius de Futbol Sala, poden assistir a la Convenció de 

Clubs de Futbol Sala amb dret a veu únicament.

Corresponen a la Convenció de Clubs de Futbol Sala les següents facultats:

| Aprovar l’Informe o la Memòria de les activitats de futbol sala de l’exercici vençut.

| Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici econòmic venut, corresponents a la 

partida pressupostària assignada per la Junta Directiva de l'FCF a la Lliga Catalana 

de Futbol Sala, i aprovar la previsió del detall de despesa per a l’exercici econòmic 

següent.

| Aprovar el Pla General d’actuació de la Lliga Catalana de Futbol Sala, els 

programes i les activitats esportives i els seus objectius.

| Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi de 

sotmetre a la Convenció de Clubs de Futbol Sala.

| Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels membres de la 

Convenció de Clubs de Futbol Sala indicats al subapartat anterior, les quals hauran 

de ser presentades per escrit, amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la 

celebració de la Convenció de Clubs de Futbol Sala.

| Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments federatius, limitat 

exclusivament a les normes de competència del futbol sala o al règim intern de 

funcionament dels Comitès específics de Futbol Sala.

| Regular i modificar les competicions oficials de futbol sala i llurs classes en les 

diferents categories, així com llur sistema i forma.

| Establir el règim disciplinari de Futbol Sala.

| El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

| Els clubs o associacions esportives, les agrupacions esportives i les altres entitats 

privades sense ànim de lucre.
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JOSÉ MIGUEL CALLE ECHEVARRÍA DIRECTOR

JUAN CARLOS HUETO ERASO DIRECTIU FCF I LCFS

JOAQUIM SALA CALVO DIRECTIU FCF I LCFS – RESPONSABLE COPA CATALUNYA

JAVIER LERMA VALERO DIRECTIU FCF I LCFS

ANGEL RUIZ DINARES DIRECTIU – SECRETARI I RESPONSABLE DEL PLA DE COMPETICIÓ

RAMON MARCIAL PALLAROL DIRECTIU – RESPONSABLE ÀREA ESPORTIVA I DE SELECCIONS

AMADEO OLIVAR SAMA DIRECTIU – ÀREA INSTITUCIONAL

JUSTINIANO FERNÁNDEZ DÍAZ DIRECTIU – DELEGAT DEL BARCELONÈS

JOSEP FARNELL VALLS DIRECTIU – DELEGAT DE LLEIDA

MIGUEL GONZÁLEZ ANDUJAR DIRECTIU – DELEGAT DE GIRONA

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÉ BATALLA DIRECTIU – DELEGAT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

 

Els acords adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol Sala, seran elevats a la 

següent sessió de l’Assemblea General de l'FCF, prèvia aprovació de la Junta Directiva, 

per a la seva ratificació. 

 
Comissió executiva de Futbol Sala:

La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i administració de 

la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de promoure dirigir i executar les 

activitats esportives pròpies del futbol sala, delegades per la Junta Directiva de l'FCF, 

i gestionar el seu funcionament, de conformitat amb els acords de la Convenció de 

Clubs de Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea General de l'FCF.

Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per la Junta 

Directiva de l'FCF, a proposta del director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels caps dels 

Comitès propis de la disciplina de futbol sala (àrbitres, entrenadors i observadors 

federatius), així com la proposició a la Junta Directiva de l'FCF dels membres dels 

Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva de Futbol Sala.

Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol Sala es regiran per un ordre 

competicional i disciplinari específic, aquesta última qualitat idènticament aplicable 

pels àrbitres, entrenadors i observadors federatius, aplicant-se supletòriament el 

Reglament General de l'FCF en tot el que no estigui previst anteriorment o mentre no 

es desenvolupi la normativa pròpia. 

 
Composició de la Comissió executiva de Futbol Sala:

deLegACIOnS TeRRITORIALS

Per al millor desenvolupament de la seva funció i gestió, la Lliga Catalana de Futbol 

Sala té constituïdes unes Delegacions Territorials a Barcelona, Girona, Lleida, 

Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Corresponen a les delegacions Territorials les següents funcions:

| Programar les activitats de llur àmbit, sotmetent llur aprovació a la Comissió 

Executiva de la LCFS.

| Executar les actuacions esportives que els encomanin els òrgans de govern i 

representació de la LCFS.

| Aquelles que els siguin delegades per la Comissió Executiva de la LCFS.

 

deLegACIOnS COMARCALS

La Lliga Catalana de Futbol Sala s’estructura en 9 delegacions comarcals: Barcelona, 

Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, Baix Llobregat, Catalunya Central, 

Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

àMbit territorial

barCelona

JUSTINIANO FERNÁNDEZ DÍAZ DELEGAT DE BARCELONA

JOSHUA MUÑOZ VÁZQUEZ SUBDELEGAT DEL BARCELONÈS SUD

ALEX FERNÁNDEZ ASTORGA SUBDELEGAT DEL BARCELONÈS CENTRE

ALEXIS CASELLAS VIÑALLONGA SUBDELEGAT DEL BARCELONÈS NORD

Girona

MIGUEL GONZÁLEZ ANDÚJAR DELEGAT DE GIRONA

AGUSTÍN VELASCO GALDÓN SUBDELEGAT DE GIRONA

JUAN CORPAS MILIÁN COORDINADOR DE SELECCIONS

ISIDRO DE SOLA PEDROL RESPONSABLE DE FUTBOL SALA SÈNIOR

JORDI RIBAS I SENENT RESPONSABLE DE FUTBOL SALA BASE
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ISAAC-IVAN MARTÍN SALVÀ JUTGE ÚNIC DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ

ROGER SECANELL MORATÓ COMITÈ DE COMPETICIÓ

SERGIO CRUZ GALLEGO COMITÈ DE COMPETICIÓ

FRANCESC XAVIER  GELONCH  PARDO SUBCOMITÈ DE COMPETICIÓ DE LLEIDA, TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

ÒrGan JurisdiCCional

COMITÈ JURISdICCIOnAL de COMPeTICIÓ I dISCIPLInA eSPORTIvA 
 
El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva és l’òrgan a qui li 

correspon jutjar i resoldre els assumptes de la seva competència en matèria 

competitiva i disciplinària, en primera instància, sobre les persones físiques o 

jurídiques dependents de la LCFS. 

 

Composició del Comitè Jurisdiccional de Competició i disciplina esportiva de Futbol 
Sala:

lleida

JOSEP FARNELL VALLS DELEGAT DE LLEIDA

JOAN NIETO ESPINOSA COORDINADOR DE SELECCIONS

XAVIER PALAU JORGE RESPONSABLE DEL FUTBOL SALA BASE

XAVIER ALÍS MOLINÉ RESPONSABLE DEL FUTBOL SALA SÈNIOR

MARIBEL LUENGO CORBATÓN RESPONSABLE DEL FUTBOL SALA FEMENÍ

tarraGona i terres de l’ebre

MIQUEL ÀNGEL ESQUERRÉ BATALLA DELEGAT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

QUIM SANLLEHÍ VALENCIA COORDINADOR DE SELECCIONS

JUAN ANTONIO LÓPEZ TORRES RESPONSABLE DEL FUTBOL SALA FEMENÍ

baiX llobreGat

JUANMA HERNÁNDEZ ESCRICH DELEGAT DEL BAIX LLOBREGAT

CatalunYa Central

ANDREU FALOMÍ GINESTA DELEGAT DE LA CATALUNYA CENTRAL

MaresMe

JONATHAN SÁNCHEZ HOLGADO DELEGAT DEL MARESME

vallÈs oCCidental

JOSÉ ANTONIO ANDRÉS DELGADO DELEGAT DEL VALLÈS OCCIDENTAL

JOSÉ CERVERÓ CLAVIJO SUBDELEGAT DEL VALLÈS OCCIDENTAL

vallÈs oriental

RICARD LINÁN NAVARRO DELEGAT DEL VALLÈS ORIENTAL

CoMitÈ tÈCniC d’àrbitres de futbol sala

El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS) és l’òrgan tècnic que depèn de 

la Comissió Executiva de la LCFS que agrupa a tots els membres integrants de 

l’organització arbitral. 

 

el Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala desenvolupa les següents funcions:

| Proposar a la Comissió Executiva de la LCFS els criteris i la normativa sobre 

qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les competicions federades.

| Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions federades 

incloses en el calendari oficial de la LCFS, d’acord amb les normes establertes 

reglamentàriament per la Federació.

| Complir i fer complir les regles del joc i, si s’escau, les normes reglamentàries 

establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents amb 

aquests efectes.

| Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, 

col·laborant en els cursos de reciclatge i efectuant les proves necessàries 

per mantenir el seu estat físic i tècnic per tal d’aconseguir un nivell òptim de 

coneixements i preparació.
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| Establir les diferents categories o nivells necessaris, d’acord amb la normativa 

aprovada per la LCFS i la legislació vigent.

| Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit territorial.

| Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes 

tècnics de l’actuació dels col·legiats.

| Aquelles altres funcions que la Comissió Executiva de la LCFS consideri 

convenients atorgar-li.

Composició del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala:

MARCELINO BLÁQUEZ SIERRA CAP DEL CTAFS

JUAN RAMON GARCÍA RESPONSABLE ÀREA JURÍDICA

AMADEO ZURITA LORENTE DELEGAT DE BARCELONA 

ANABEL LABAILA VÁZQUEZ DELEGADA DE LLEIDA

MONTSE LLAMAZARES VÁZQUEZ DELEGADA DE MARESME I GIRONA

DAVID SAGRERA NAVARRO DELEGAT DEL BAIX LLOBREGAT I L’ANOIA

JORDI OLIVÉ MARIMÓN DELEGAT DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

ROGELIO PACHECO GÓMEZ DELEGAT DEL VALLÈS

VANESSA CUENDA SANTOS SUBDELEGADA DEL VALLÈS

JESÚS MANCHADO VILLENA SECRETARI DEL CTAFS

JESÚS ESTEBAN BORRERO CAP DEL CTAFS

CLÀUDIA PONS XANDRÍ ÀREA FUTBOL SALA FEMENÍ

JORDI GAY CANO ÀREA FUTBOL SALA FORMATIU I SELECCIONS CATALANES FUTBOL SALA

SANTIAGO GEA RODRÍGUEZ ÀREA FUTBOL SALA SÈNIOR

RUBÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ÀREA FUTBOL SALA INICIACIÓ

FRANCISCO SEDANO ANTOLÍN ÀREA PORTERS DE FUTBOL SALA

CoMitÈ tÈCniC d’entrenadors de futbol sala

El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala (CTEFS) és l’òrgan tècnic que depèn 

de la Comissió Executiva de la LCFS que agrupa a tots els membres integrants de 

l’organització d’entrenadors. 

 

el Comitè Tècnic d’entrenadors de Futbol Sala desenvoluparà les següents funcions:

| Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, 

proposant als òrgans competents de la LCFS convocatòries per a cursos o proves 

de perfeccionament i actualització dels entrenadors. 

| Contribuir al foment i millora tècnica del futbol sala en totes les seves disciplines, 

mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, així com 

publicant estudis i treballs divulgatius.

| Proposar a la Comissió Executiva de la LCFS qualsevol iniciativa que es consideri 

adient per a la millora del nivell tècnic de la pràctica del futbol sala o del seu 

foment.

| Informar i sotmetre a la Comissió Executiva de la LCFS totes les qüestions que 

afectin els seus afiliats.

| Prendre les decisions que corresponen, d’acord amb la reglamentació del règim 

intern.

| Emetre un raonat informe sobre les sol·licituds de llicències que formalitzin els 

entrenadors.

| Redactar i passar un informe al Comitè de Competició de tots aquells clubs que no 

compleixin amb l'obligatorietat de tenir tècnics titulats contractats per cadascun 

dels seus equips, segons la categoria, per tal que resolguin al respecte. 

| Diligenciar els contractes que els tècnics subscriguin amb clubs afiliats a la 

LCFS i a l'FCF.

| Aquelles altres funcions que la Comissió Executiva de la LCFS consideri convenient 

atorgar-li.

Composició del Comitè Tècnic d’entrenadors de Futbol Sala:
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àrea esPortiva i de seleCCions Catalanes de futbol sala

L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala, supeditada a la Comissió 

Executiva de la LCFS, és l’òrgan format per tècnics i experts en les disciplines pròpies de 

la LCFS, els quals seran designats per la Comissió Executiva, a proposta del seu director 

i, sense perjudici de les atribucions que corresponguin a la mateixa Comissió Executiva. 

L’Àrea esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala desenvoluparà les següents 
funcions:

| Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions catalanes, 

corresponents a les diferents categories, i els seleccionadors que hagin de fer-se 

càrrec del pla de preparació de les seleccions. 

| Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar la 

modificació, quan correspongui, tenint en compte les directrius de les federacions 

nacionals i internacionals.

| Elaborar informes sobre les propostes de programació de competicions i 

activitats de la LCFS.

| Assessorar els òrgans de la LCFS en aquells aspectes que cregui oportú o sigui 

requerit.

| I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú d’encarregar-li.

Composició de l’Àrea esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala:

àrea esPortiva

RAMON MARCIAL PALLAROL DIRECTIU RESPONSABLE

JORDI GAY CANO SECRETARI TÈCNIC

JESÚS ESTEBAN BORRERO ADJUNT COORDINACIÓ SELECCIONS MASCULINES

CLÀUDIA PONS XANDRI ADJUNTA COORDINACIÓ SELECCIONS FEMENINES

IVAN VÁZQUEZ CÁNOVAS SECRETARI DE LES SELECCIONS CATALANES

seleCCionadors 

GERARD PUSÓ BADIA SELECCIONADOR BENJAMÍ

JORDI BARRERO GIL 2N SELECCIONADOR BENJAMÍ

JOAN VÁZQUEZ RUIZ DELEGAT BENJAMÍ

RUBÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SELECCIONADOR ALEVÍ

IVAN CALLE ZAPATA 2N SELECCIONADOR ALEVÍ

XAVIER RUIZ PAREDES DELEGAT ALEVÍ

MIGUEL FONTECHA MARSILI SELECCIONADOR INFANTIL

VÍCTOR SENENT LÓPEZ 2N SELECCIONADOR INFANTIL

RICARD PARERA DURAN DELEGAT INFANTIL

JORGE VARGAS PÉREZ SELECCIONADOR SUB 16

MARCOS ROBLES LÓPEZ DELEGAT SUB 16

ANTONIO MESA GARCIA SELECCIONADOR SUB 19

ANTONIO VALLÈS MILAN DELEGAT SUB 19

LORENA FÀBREGA ARENAS SELECCIONADORA INFANTIL FEMENINA

EDUARD BLANCO SAFONT 2N SELECCIONADOR INFANTIL FEMENINA

ESTEFANIA JEMEZ LECHADO DELEGADA INFANTIL FEMENINA

CLÀUDIA PONS XANDRI SELECCIONADORA SUB 17 FEMENINA

JUANI MORA PUIG DELEGADA SUB 17 FEMENINA

JORDI GAY CANO SELECCIONADOR SUB 21 FEMENINA

Mª ANGELS BAENA RAMOS 2A SELECCIONADORA SUB 21 FEMENINA

TERESA MIRALPEIX BALLÚS DELEGADA SUB 21 FEMENINA
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lCfs

JUnTA dIReCTIvA FCF COMISSIÓ eXeCUTIvA

orGaniGraMa de la lliGa Catalana de futbol sala

COMITÈ D'ÀRBITRES

DELEGACIONS

COMITÈ D'ENTRENADORS

COMITÈ ESPORTIU I DE SELECCIONS

SUBDELEGACIONS

PREMSA I COMUNICACIÓ

COMITÈ DE COMTETICIÓ I DISCIPLINA

ESCOLA D'ENTRENADORS

CLUBS

LOGÍSTICA



ReCULL 
de PReMSA
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ConvoCatÒria de la ConvenCió de Clubs de fs 2016
FS NOTÍCIES 12/05/2016

| Aquest dissabte, 14 de maig, tindrà lloc la 

Convenció de Clubs de Futbol Sala a l'Escola 

Catalana de l'Esport, d'Esplugues de Llobregat.

s'aMPlia l'oferta forMativa de Cursos de futbol sala 
Per aQuest estiu
FS NOTÍCIES 12/05/2016

| L'Escola i el Comitè d'Entrenadors de Futbol 

Sala de l'FCF obren nous cursos d'Entrenador, 

de Monitor, de Coordinador i d'Especialista en 

l'Entrenament de Porters de Futbol Sala de cara 

als propers mesos d'estiu.

CatalunYa CertifiCa l’aCCÉs a la seMifinal davant Melilla 
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 13/05/2016

| La selecció catalana infantil de futbol sala va 

disputar el darrer partit de la fase de grups del 

Campionat d’Espanya contra Melilla en un partit 

que ha acabat sent còmode pels catalans i que 

els ha permès classificar-se per les semifinals.

les seleCCions Catalanes, Presents a la ConvenCió de Clubs de futbol sala
FS NOTÍCIES 14/05/2016

| Un representant de les tres seleccions catalanes 

aquesta temporada s’han proclamat campions 

i subcampiones d’Espanya ha assistit a la cita 

anual de la Convenció de Clubs de Futbol Sala.

Celebrada la 5a ConvenCió de Clubs de futbol sala
FS NOTÍCIES 14/05/2016

| A la 5a edició de la Convenció de Clubs de Futbol 

Sala, celebrada a l’Escola Catalana de l’Esport, 

hi han assistit un total de 64 clubs de futbol sala, 

i s’han aprovat uns acords que es traslladaran a 

l’Assemblea General de l'FCF.

subies, al Costat dels Clubs de futbol sala
FS NOTÍCIES 14/05/2016

| El president de la Federació Catalana de Futbol, 

Andreu Subies, ha intervingut a la 5a Convenció 

de Clubs de Futbol Sala remarcant el creixement 

que ha tingut el futbol sala en els darrers cinc 

anys i instant a continuar treballant.

CatalunYa es Col·loCa a la final Per la Porta Gran
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 14/05/2016

| La selecció catalana infantil de futbol sala 

aconsegueix, gràcies a una gran segona part, 

passar a la gran final del Campionat d'Espanya 

de Seleccions Territorials de la categoria.

la seleCCió Catalana infantil alÇa la CoPa de CaMPions
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 15/05/2016

| Després de disputar un espectacular campionat, 

la selecció catalana infantil de futbol sala 

no dóna opcions a Andalusia a la gran final 

i s’emporta el títol de campió d’Espanya de 

Seleccions Territorials.
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l’efs blanC i blava desPÍ suPera el CasP i aCariCia la PerManÈnCia
FS NOTÍCIES 18/05/2016

| En el duel de la part baixa del grup 2 de Primera 

Divisió Infantil, el conjunt del Baix Llobregat s’ha 

imposat als barcelonins per dos gols a cinc en un 

partit que han dominat des de l’inici.

la seleCCió Catalana infantil feMenina de futbol sala 
tanCa els CaMPionats
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 18/05/2016

| La darrera selecció catalana de futbol sala 

en competir en els Campionats d'Espanya de 

Seleccions Territorials, de la present temporada 

2015-2016, serà la infantil femenina, que ho farà 

del 24 al 27 de maig, a Roldán (Regió de Múrcia).

Jornada forMativa Pels tÈCniCs de base de Girona
FS NOTÍCIES 19/05/2016

| El Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala 

convoca una jornada formativa a Vidreres 

(Girona) destinada a tots els tècnics de base 

de futbol sala per tal d'ampliar coneixements i 

continuar formant-se.

la 8a i darrera trobada de ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 20/05/2016

| Aquest diumenge 22 de maig se celebrarà 

la darrera Trobada de Promeses de Futbol 

Sala, sent l’acte de cloenda de la temporada 

dels més menuts.

adolfo fernÁndeZ, Millor JuGador Jove del Món Per seGon anY ConseCutiu
FS NOTÍCIES 20/05/2016

| El jugador català Adolfo Fernández ha estat 

elegit el millor jugador jove de futbol sala del 

món del 2015, per l’Agla Awards Futsal.

Cloenda de les trobades dels ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 22/05/2016

| Amb la 8a Trobada dels Promeses de 

Futbol Sala, celebrada a Vilassar de Dalt, 

es tanca la present temporada per la 

categoria dels més petits.

els ProMeses de futbol sala reben un trofeu
FS NOTÍCIES 22/05/2016

| A la darrera Trobada dels Promeses de 

la temporada, que suposa la cloenda de 

la categoria dels jugadors i les jugadores 

que s’inicien en aquest esport, els equips 

participants han rebut un trofeu.

l’aCCió sant MartÍ es retroba aMb el CaMÍ de la viCtÒria
FS NOTÍCIES 24/05/2016

| El cadet de l’Acció Sant Martí ha aconseguit 

una treballada victòria davant l’UEFS Manlleu 

després de remuntar un resultat advers en una 

gran segona part.
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la ConvoCatÒria de les dotZe JuGadores infantils 
Que rePresentaran a CatalunYa
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 24/05/2016

| Del 24 al 27 de maig a Múrcia es disputarà la fase 

única del Campionat d'Espanya de Seleccions 

Territorials infantil femení de de Futbol Sala, 

on Catalunya hi participarà. Aquest, suposarà el 

darrer campionat de la present temporada.

entreGa de titulaCions a Collbató
FS NOTÍCIES 25/05/2016

| Els 11 alumnes del CE Collbató que van obtenir 

una subvenció per la seva formació per part de 

l'Ajuntament de la localitat, van rebre les seves 

respectives titulacions que els acrediten com a 

monitors de futbol sala.

iniCi del CaMPionat aMb eMPat
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 25/05/2016

| La selecció catalana infantil femenina de futbol 

sala rasca un punt en el primer partit de la fase 

única del Campionat d’Espanya de Seleccions 

Territorials contra Andalusia.

valuosa viCtÒria Per Continuar suMant
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 25/05/2016

| Després de l’empat, la selecció catalana infantil 

femenina de futbol sala ha donat un pas més 

en la fase de grups del Campionat d’Espanya 

sumant una victòria molt important contra 

Cantàbria, amb un resultat final d'un 5 a 1.

CatalunYa es Queda a les Portes de les seMifinals
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 26/05/2016

| Tot i que Catalunya ha dominat durant gran part 

del partit, ha acabat perdent davant Múrcia i 

diu adéu a la classificació per les semifinals del 

Campionat d’Espanya de Seleccions Territorials.

insCriPCions tanCades Pel desafiaMent de Porters de futbol sala
FS NOTÍCIES 26/05/2016

| La 5a edició del Desafiament de Porters de 

Futbol Sala ha cobert totes les expectatives 

pel que fa a la participació, havent de tancar les 

inscripcions, al mateix temps que s’han acceptat 

més places a la competició.

Jornada HistÒriCa Pel CCr Castelldefels
FS NOTÍCIES 30/05/2016

| Els campions de 2a Divisió B Nacional, el CCR 

Castelldefels, empaten el partit d’anada 

dels Play Off d’Ascens a 2a Divisió Nacional 

contra l’Atlético Mengibar FS, de Jaén, deixant 

l’eliminatòria oberta.

l’atlÈtiC PreMià s’iMPosa ClaraMent al PolinYà i es ProClaMa CaMPió
FS NOTÍCIES 30/05/2016

| El conjunt del Maresme ha dominat des de l’inici 

i s’ha imposat al Polinyà, aconseguint proclamar-

se campió del grup 2 de la Tercera Divisió Aleví i 

ascendir a Segona.
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el fs Manresa s’eMPorta la 1a ediCió de l’eiu universitY futsal CuP
FS NOTÍCIES 30/05/2016

| Quatre equips de la Juvenil Nacional han 

participat, durant el mes de maig, en el torneig 

EIU University Futsal Cup, una competició 

creada per donar continuïtat a la categoria.

definides les seMifinals de la CoPa CatalunYa sÈnior 
de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 31/05/2016

| Els quatre equips semifinalistes de la Copa 

Catalunya Sènior de Futbol Sala han estat 

presents al sorteig celebrat per determinar 

les semifinals d’aquesta Fase Final amb seu 

a Manresa.

Jornada de teCnifiCaCió i Proves fÍsiQues d’aCCÉs arbitral
FS NOTÍCIES 31/05/2016

| La jornada del 4 de juny està destinada al CTAFS, 

organitzant per primera vegada una Jornada de 

tecnificació per a àrbitres ascendits, i, al mateix 

temps, celebrant les proves físiques d’accés dels 

àrbitres que s’inicien en el col·lectiu.

insCriPCions obertes Pel ClÍniC d’entrenadors de futbol sala
FS NOTÍCIES 15/04/2016

| S’obre el termini d’inscripcions pel Clínic 

d’Entrenadors de Futbol Sala que se celebra 

anualment amb tres ponents que dirigeixen a 

l’elit del futbol sala.

la Quarta reunió de la CoMissió feMenina de futbol sala 
tanCa la teMPorada
FS COMISSIÓ FEMENINA 01/06/2016

| La Comissió Femenina de Futbol Sala s’ha 

reunit per quarta vegada per tancar la present 

temporada 2015-2016 i per plantejar la proposta 

de la temporada vinent, amb l'objectiu de 

continuar fomentant el futbol sala femení català.

els Partits de les seleCCions CoMarCals de Girona
FS NOTÍCIES 02/06/2016

| Les seleccions comarcals de Girona en categoria 

benjamí, aleví, infantil i cadet disputen una sèrie 

de partits amistosos contra el Racing Pineda 

Futbol Sala.

PresentaCió de la 7a festa del futbol Català
F. BASE 02/06/2016

| La Federació Catalana de Futbol organitza la 7a 

edició de la Festa del Futbol Català durant els 

dies 10, 11 i 12 de juny a Martorell.

la PriMera Jornada de teCnifiCaCió arbitral
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 04/06/2016

| Per primera vegada, el Comitè Tècnic d’Àrbitres 

de Futbol Sala ha apostat per realitzar una 

jornada de tecnificació destinada, enguany, a 

36 àrbitres de territorial que han aconseguit 

l’ascens de categoria.
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els 128 asPirants a àrbitres de futbol sala Passen 
les Proves fÍsiQues d’aCCÉs
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 04/06/2016

| Un total de 128 àrbitres inscrits al Curs 

d’Arbitratge de Futbol Sala han realitzat les 

proves físiques d’accés al curs que s’impartirà 

aquest estiu.

les seleCCions Catalanes, al Costat dels Clubs
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 06/06/2016

| Aquest cap de setmana, les seleccions catalanes 

sub 19 masculina i sub 17 femenina han disputat 

dos partits amistosos contra l’Escola Pia 

Sabadell i el Sabadell femení, respectivament.

PartiCiPaCió de les seleCCions Catalanes en el Centenari del Cn sabadell
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 06/06/2016

| Dins els actes programats pel centenari 

del CN Sabadell s’ha comptat amb la 

participació de les seleccions catalanes 

de futbol sala, que han disputat diferents 

partits i diverses tecnificacions.

la fase final de la CoPa Girona base de futbol sala
FS NOTÍCIES 06/06/2016

| L'IE Malgrat FS, l'EFS Palafolls i el FS Sant 

Julià de Ramis són els equips que s'han 

proclamat campions de la Copa Girona Base 

de Futbol Sala en les categories benjamí, aleví, 

infantil, cadet i juvenil.

els resultats de les fases PrÈvies dels CaMPionats d'esPanYa de Clubs
FS NOTÍCIES 07/06/2016

| El Futsal Arenys de Mar i el FC Barcelona són els 

dos clubs catalans que han participat a les fases 

prèvies dels Campionats d'Espanya de Clubs  

de Futbol Sala. El mateix cap de setmana que  

el Barça juvenil s'ha proclamat subcampió  

de la Copa Espanya.

el ProJeCte esPortiu de les seleCCions CoMarCals 
de futbol sala tanCa teMPorada
FS COMARCALS 07/06/2016

| Les seleccions comarcals de futbol sala han 

disputat una sèrie de partits, enquadrats 

dins l’organització del seu projecte esportiu, 

finalitzant la present temporada.

tres àrbitres Catalans, a la fase d’asCens a 2a divisió naCional
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 08/06/2016

| Tres col·legiats del Comitè Tècnic d’Àrbitres  

de Futbol Sala estan convocats a la fase d’ascens 

a 2a Divisió Nacional de Futbol Sala, que se 

celebrarà a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas,  

a Madrid.

el Calendari de les finals de la CoPa CatalunYa base de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 08/06/2016

| Aquest proper diumenge 12 de juny se celebraran 

les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala 

2016 en categories base, al Pavelló Poliesportiu 

Municipal de Martorell, emmarcades dins la 7a 

Festa del Futbol Català.
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iniCi de la nit dels CaMPions 2016
F. BASE 08/06/2016

| La setmana vinent tindran lloc les Nits dels 

Campions del 2016, uns actes que se celebraran 

arreu del territori català per premiar a tots els 

campions de lliga de la temporada 2015-2016.

les desiGnaCions arbitrals Per les finals de la CoPa 
CatalunYa de futbol sala
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 09/06/2016

| El Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala fa 

públic el llistat de les designacions arbitrals per 

les 8 finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala 

que es disputaran aquest proper diumenge 12 de 

juny, a Martorell.

la forMaCió a Partir de l'esCola
FS NOTÍCIES 09/06/2016

| El Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala 

ha organitzat una xerrada formativa a una escola 

de Badalona a través del seleccionador català, 

Jorge Vargas.

les seleCCions Catalanes absolutes PreParades Pel CatalunYa - eusKadi
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 09/06/2016

| El proper diumenge 19 de juny se celebraran 

els partits amistosos Catalunya – Euskadi amb 

les seleccions catalanes absolutes masculina i 

femenina de futbol sala, a Martorell.

el doble enfrontaMent internaCional de CatalunYa Contra HonGria
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 10/06/2016

| La selecció catalana absoluta masculina de 

futbol sala continua amb la seva activitat 

i representació disputant un doble partit 

internacional contra la selecció nacional 

d’Hongria, el proper 20 i 21 de juny, entre les 

poblacions de Manresa i Mataró.

les PriMeres finals de la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 12/06/2016

| L’aleví, la benjamí, la base femení i la infantil 

han estat les quatre primeres finals de la 

Copa Catalunya de Futbol Sala que s'han 

disputat durant el matí, d'aquest diumenge 12 

de juny, a Martorell.

Continuen les finals de la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 12/06/2016

| Amb les finals en categoria prebenjamí, juvenil-

cadet femení, cadet i juvenil es tanquen les finals 

de la Copa Catalunya Base de Futbol Sala, que 

s'han disputat durant la jornada d'avui, diumenge 

12 de juny, a Martorell.

els resultats de les finals de la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 12/06/2016

| En el transcurs de la jornada d’avui, diumenge 

12 de juny, s’han celebrat les finals de la Copa 

Catalunya de Futbol Sala, en les 8 categories 

de base, a Martorell. Ja estan disponibles els 

resultats i les millors imatges d’aquestes finals.
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els CaMPions de la CoPa CatalunYa de futbol sala 2016
FS COPA CATALUNYA 12/06/2016

| L'AE Les Corts Ubae (3), el FC Barcelona (2), 

el CE Futsal Mataró (1), l’AE Penya Esplugues 

(1) i el FS Olesa (1) són els 8 equips que 

s’han proclamat, avui, campions de la Copa 

Catalunya de Futbol Sala.

el ClÍniC d’àrbitres de futbol sala
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 13/06/2016

| El proper divendres 17 de juny de 2016 tindrà 

lloc una nova edició del Clínic d’Àrbitres de 

Futbol Sala, a l’Escola Catalana de l’Esport, 

a Esplugues de Llobregat, amb ponències 

informatives sobre l’arbitratge.

arriba una nova ediCió del ClÍniC d'entrenadors de futbol sala
FS NOTÍCIES 14/06/2016

| Aquest proper dissabte 18 de juny se celebrarà, 

a Martorell, una nova edició del Clínic 

d'Entrenadors de Futbol Sala, amb tres ponents 

de primera línia tècnics de l'elit del futbol sala.

la ConvoCatÒria de la seleCCió Catalana absoluta feMenina de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 15/06/2016

| Ja és oficial el llistat de les dotze jugadores que 

representaran a Catalunya en el partit amistós 

contra la selecció d'Euskadi, en categoria sènior 

femenina, el proper diumenge 19 de juny, a les 

10:30 hores, al Pavelló Municipal de Martorell.

CatalunYa Presentarà una ConvoCatÒria de luXe Contra eusKadi i HonGria
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 16/06/2016

| La selecció catalana absoluta de futbol sala 

presenta una convocatòria de 14 jugadors de 

primera línia per defensar a Catalunya en els tres 

partits internacionals amistosos que disputarà 

contra les seleccions d'Euskadi i Hongria.

el ClÍniC d’àrbitres de futbol sala ofereiX nous ConeiXeMents a 240 àrbitres
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 17/06/2016

| Un total de 240 àrbitres de futbol sala han 

continuat amb la seva formació a través del 

Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala que s’ha celebrat 

avui de mans de diversos experts del futbol sala 

des de diferents àmbits.

la Jornada forMativa Pels tÈCniCs de futbol sala de Mans 
dels Professionals
FS NOTÍCIES 18/06/2016

| La nova edició del Clínic d’Entrenadors de Futbol 

Sala ha concentrat a tres tècnics de primer 

nivell per explicar, de primera mà, la seva tasca i 

experiència professional als més de 100 tècnics 

catalans assistents.

els Partits aMistosos CatalunYa-eusKadi en direCte
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 17/06/2016

| La Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF 

ofereix, per primera vegada, en streaming els 

partits amistosos Catalunya-Euskadi d'aquest 

diumenge 19 de juny, que disputaran les 

seleccions absolutes masculina i femenina  

de futbol sala.
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CatalunYa s’eMPorta la viCtÒria feMenina Contra eusKadi
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 19/06/2016

| La selecció catalana absoluta femenina de futbol 

sala demostra el seu potencial davant Euskadi, 

amb un bon domini i una gran definició, que 

porten a Catalunya a emportar-se el partit  

per 5 gols a 1.

una CatalunYa de toC aConseGueiX GuanYar a eusKadi
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 19/06/2016

| El joc de toc de la selecció catalana absoluta 

de futbol sala ajuda a crear molt de perill i, 

conseqüentment, moltes ocasions de gol 

que han servit per superar a la selecció 

d’Euskadi, per 5 gols a 3.

76 Porters a la 5a ediCió del desafiaMent de Porters de futbol sala
FS NOTÍCIES 19/06/2016

| Superant totes les expectatives, el Desafiament 

de Porters de Futbol Sala d’enguany ha estat 

tot un èxit amb la participació de porters de 

les categories benjamí, aleví, infantil i cadet, 

d’arreu de Catalunya.

esPort 3 retransMetrà en direCte els CatalunYa – HonGria, a les 21 Hores
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 20/06/2016

| El canal d’esports de Televisió de Catalunya, 

Esport 3, retransmetrà, en directe, el 1r i el 2n 

partit internacional amistós entre les seleccions 

absolutes masculines de futbol sala de 

Catalunya i Hongria, avui i demà, ambdós,  

a les 21 hores.

CatalunYa s’eMPorta la PriMera viCtÒria del duel aMb HonGria
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 20/06/2016

| En el 1r partit internacional amistós Catalunya 

– Hongria, els catalans superen a una selecció 

nacional hongaresa que ha aturat el joc català. 

De totes maneres, la definició de Catalunya ha 

determinat el resultat final.

la Cloenda de les seleCCions Catalanes de futbol sala Posa  
el Punt i final a la teMPorada
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 21/06/2016

| Amb la celebració de la Cloenda de les 

Seleccions Catalanes de Futbol Sala, al Teatre 

Monumental de Mataró amb l’assistència de més 

de 300 persones, les seleccions catalanes posen 

punt i final a la temporada.

CatalunYa Planta Cara a la seleCCió naCional d’HonGria
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 21/06/2016

| La selecció catalana absoluta de futbol sala 

planta cara a Hongria, una selecció de nivell 

europeu, guanyant els dos partits internacionals 

disputats a terres catalanes.

asseMblea General ordinària 2016
ACTUALITAT FEDERATIVA 25/06/2016

| L’Espai de les Arts i Coneixement Mont-Àgora de 

Santa Margarida de Montbui ha estat l’escenari 

de l’Assemblea General Ordinària, la reunió anual 

de gestió federativa.
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asseMblea General eXtraordinària 2016
ACTUALITAT FEDERATIVA 25/06/2016

| Celebrada a Santa Margarida de Montbui 

(Anoia) l’Assemblea General Extraordinària, 

just després de donar per finalitzada 

l’Assemblea Ordinària.

39 anYs del torneiG de futbol sala del CastellterÇol
FS NOTÍCIES 27/06/2016

| Del 27 de juny al 5 d'agost se celebrarà el Torneig 

de Futbol Sala d’Estiu de Castellterçol, arribant 

a la seva 39a edició, i, per tant, sent el torneig 

d’estiu amb més antiguitat i considerant-se el 

millor de la comarca del Vallès Oriental.

insCriPCions obertes Pels eQuiPs de futbol sala 2016-2017
FS NOTÍCIES 28/06/2016

| El període d’inscripcions pels equips de futbol 

sala de cara a la propera temporada 2016-2017 

ja resta obert. El termini d’aquest període 

d’inscripció ve determinat per la categoria,  

tal i com s’especifica a la present notícia.

iniCi del Curs d’àrbitres de futbol sala
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 29/06/2016

| El proper dilluns 4 de juliol, els aspirants a 

àrbitres que van superar les proves físiques 

d’accés, inicien el Curs d’Àrbitres de Futbol Sala 

per formar-se com a nous àrbitres.

aCords de la Junta direCtiva de la lCfs
FS NOTÍCIES 04/07/2016

| La LCFS ha celebrat la seva cinquena i darrera 

reunió de Junta Directiva de la present 

temporada 2015-2016, on s'han tractat diversos 

punts d'actualitat federativa que fan de 

tancament de la temporada.

les finals de la CoPa CatalunYa sÈnior de futbol sala a l’oCtubre
FS COMISSIÓ FEMENINA 05/07/2016

| Queden establertes les dates per la disputa 

de la Fase Final de la Copa Catalunya Sènior 

masculina i femenina de Futbol Sala, de cara 

al dijous 6 i divendres 7 d’octubre, al Pavelló 

Municipal del Nou Congost, de Manresa.

aGruPaCions Provisionals de la teMPorada 2016-2017 
FS NOTÍCIES 26/07/2016

| La Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF fa 

públiques les agrupacions provisionals en 

algunes categories i divisions de futbol sala 

de cara a la competició de Lliga de la propera 

temporada 2016-2017.

la lCfs es reuneiX aMb els Clubs de naCional
FS NOTÍCIES 28/07/2016

| Tots els clubs catalans participants en les 

categories de 2a B Nacional, 2a Nacional Femení 

i Divisió d’Honor Juvenil Nacional van ser 

convocats a una reunió on s’han tractat diversos 

aspectes de la competició de cara a la propera 

temporada 2016-2017.
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establerta la data de les Proves fÍsiQues Pel Col·leCtiu arbitral
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 29/07/2016

| El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala 

ha convocat la jornada de proves físiques i 

tècniques per a àrbitres i cronometradors de 

les diferents categories de cara al proper 

dissabte 27 d’agost.

assistÈnCia federativa a balsarenY
ACTUALITAT FEDERATIVA 01/08/2016

| El delegat de l'FCF al Bages-Berguedà-

Cerdanya, Esteve Olivella, va assistir a la final i a 

l’entrega de premis del torneig solidari de futbol 

sala de Balsareny.

ConvoCatÒria de la Jornada de reCuPeraCió
FS NOTÍCIES 08/08/2016

| El proper dissabte 17 de setembre es durà a 

terme la jornada de recuperació de l’Escola 

d’Entrenadors de Futbol Sala, destinada a tots 

els alumnes que tinguin alguna assignatura 

pendent del Curs de Monitor de Futbol Sala.

nous Cursos de Monitor de futbol sala Per obrir la teMPorada
FS NOTÍCIES 11/08/2016

| S’obre l’oferta formativa per la temporada 

2016-2017 amb cinc nous cursos de Monitor 

de Futbol Sala a diferents seus d’arreu de 

Catalunya iniciant, d’aquesta manera, la 

formació continuada.

aGruPaCions de les deleGaCions de lleida i tarraGona  
Per la teMPorada 2016-2017
FS NOTÍCIES 11/08/2016

| Les delegacions territorials de Lleida i 

Tarragona-Terres de l'Ebre fan públiques 

les agrupacions en la majoria de categories i 

divisions de futbol sala de cara a la competició 

de Lliga de la propera temporada.

PriMera ConvoCatÒria de les Proves fÍsiQues del Ctafs
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 23/08/2016

| El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala ha 

convocat, per aquest dissabte 27 d’agost, la 

primera jornada de proves físiques i tècniques 

per a àrbitres i cronometradors de les 

diferents categories.

les insCriPCions d’eQuiPs en les darreres divisions de futbol sala
FS NOTÍCIES 26/08/2016

| El proper 31 d’agost finalitza el termini per 

inscriure als equips de les darreres divisions 

per participar en les competicions de Lliga de  

la LCFS, de la temporada 2016-2017.

realitZades les Proves fÍsiQues Per iniCiar la teMPorada
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 27/08/2016

| El col·lectiu arbitral de futbol sala comença 

nova temporada passant les proves físiques 

i tècniques convocades pel Comitè Tècnic 

d’Àrbitres de Futbol Sala. Un total de 328 

àrbitres han realitzat les proves a Cornellà  

de Llobregat.
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dos Catalans en el CaMPionat del Món de futbol sala
FS NOTÍCIES 08/09/2016

| El secretari tècnic de les seleccions catalanes 

de futbol sala, Jordi Gay, juntament amb el 

jugador català, José Miguel Ruiz, són els dos 

catalans que es troben a Colòmbia en motiu 

del Campionat del Món de Futbol Sala.

reunió d’obertura de teMPorada Pel Col·leCtiu arbitral
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 08/09/2016

| Els més de 90 àrbitres de les categories de 

Nacional i de Divisió d’Honor Catalana de Futbol 

Sala han estat convocats a una primera reunió 

d’obertura de la temporada.

tret de sortida de les seleCCions Catalanes de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 09/09/2016

| L’Àrea Esportiva de les Seleccions Catalanes de 

Futbol Sala inicia temporada amb una primera 

reunió amb tots els seleccionadors catalans que 

dirigiran a les diferents categories.

CoMPanYonia, resPeCte i HuMilitat: els valors de les seleCCions 
Catalanes de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 13/09/2016

| El directiu responsable de les seleccions 

catalanes, Ramon Marcial, i el nou seleccionador 

aleví, Rubén González, exposen els objectius  

de l’Àrea Esportiva de les Seleccions Catalanes 

de Futbol Sala per continuar treballant pel  

camí de l'èxit.

Jornada de teCnifiCaCió esPeCÍfiCa del Ctafs
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 19/09/2016

| El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala 

reuneix a 16 àrbitres de territorial per treballar i 

potenciar diferents aspectes tècnics de cara a la 

seva tasca arbitral.

els detalls de la Gran final de la CoPa CatalunYa  
sÈnior feMenina de futbol sala
FS COMISSIÓ FEMENINA 19/09/2016

| La LCFS reuneix als dos clubs finalistes de la 

Copa Catalunya Sènior Femenina, el CEFS Rubí 

i el Penya Esplugues Gironella per facilitar-los 

tots els detalls de la gran final femenina del 

proper divendres 7 d’octubre.

el 6 i 7 d’oCtubre es disPutarà la CoPa CatalunYa sÈnior
FS COPA CATALUNYA 21/09/2016

| El proper dijous 6 i el divendres 7 d’octubre són 

les dates fixades per la celebració de la fase final 

de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala que, 

enguany, incorpora la gran final femenina.

les darreres aGruPaCions de la teMPorada 2016-2017
FS NOTÍCIES 13/09/2016

| Ja estan disponibles les agrupacions de les 

darreres categories de futbol sala, a partir de 

les quals es començaran a confeccionar els 

respectius calendaris de competició 2016-2017.
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PubliCats els Calendaris de futbol sala de la teMPorada 2016-2017
FS NOTÍCIES 23/09/2016

| Els calendaris de la competició de lliga de futbol 

sala de la Federació Catalana de Futbol ja estan 

publicats al web federatiu i estan disponibles per 

a la consulta dels clubs participants, una vegada 

afegits els de les últimes categories.

ConvoCada la Jornada de rePesCa de les Proves fÍsiQues dels àrbitres
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 26/09/2016

| El proper diumenge 2 d’octubre està convocada 

la jornada de repesca de les proves físiques 

del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, a 

Cornellà de Llobregat.

aCords de la Junta direCtiva de la lCfs
FS NOTÍCIES 27/09/2016

| La LCFS ha celebrat la seva primera reunió 

de Junta Directiva de la present temporada 

2016-2017, on s'han tractat diversos punts 

d'actualitat federativa.

la PresentaCió ofiCial de la CoPa CatalunYa sÈnior de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 28/09/2016

| Amb la presentació oficial de la Copa Catalunya 

Sènior de Futbol Sala el proper dijous 6 

d’octubre a l’Ajuntament de Manresa s’engegarà 

una nova edició d’aquesta competició que, 

enguany, incorpora la final sènior femenina.

les aGruPaCions dels CaMPionats CoMarCals de seleCCions 
base de futbol sala 2016
COMARCALS 16-17 29/09/2016

| Una vegada realitzat el sorteig, ja es coneixen 

els grups que formaran les seleccions comarcals 

de seleccions base de futbol sala pels propers 

Campionats Comarcals que se celebraran el 10 i 

11 de desembre a Blanes.

la rePesCa tanCa les Proves fÍsiQues arbitrals
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 02/10/2016

| Amb la jornada de repesca del Comitè Tècnic 

d’Àrbitres de Futbol Sala finalitza la primera 

convocatòria de les proves físiques pel 

col·lectiu arbitral, abans d’iniciar la competició 

en la seva totalitat.

els ProtaGonistes de la CoPa CatalunYa
FS COPA CATALUNYA 06/10/2016

| Els capitans dels quatre equips masculins 

semifinalistes i les capitanes dels equips 

femenins finalistes de la Copa Catalunya 

Sènior de Futbol Sala volen aixecar el títol per 

aconseguir el primer repte de la temporada.

PresentaCió i dinar ofiCial de la CoPa CatalunYa sÈnior de futbol sala
FS COMISSIÓ FEMENINA 06/10/2016

| Una nova edició de la Copa Catalunya Sènior de 

Futbol Sala s’engega amb la presentació oficial a 

l’Ajuntament de Manresa i, seguidament, el dinar 

oficial amb tots els clubs participants.
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el barÇa lassa es ClassifiCa Per a la final de la CoPa CatalunYa
FS COPA CATALUNYA 06/10/2016

el CatGas enerGia JuGarà Per vuitena veGada ConseCutiva 
la final de la CoPa CatalunYa
FS COPA CATALUNYA 06/10/2016

| El Castellar Futbol Sala no ha pogut donar la 

sorpresa i ha caigut en la primera semifinal de la 

Copa Catalunya Sènior davant el FC Barcelona 

Lassa per 0-11.

| El Club Manresa FS ha plantat cara a un equip 

de Primera Divisió i ha aconseguit remuntar 

el partit, però en els minuts finals el Catgas 

Energia ha capgirat el marcador i s’ha classificat 

per a la final (4-6).

el PenYa esPluGues Gironella es ProClaMa CaMPió de CatalunYa
FS COMISSIÓ FEMENINA 07/10/2016

| El Gironella guanya la partida al CEFS Rubí, ja 

que l’any passat va perdre la final davant aquest 

mateix equip i enguany ha pogut aixecar la copa 

de campiones de Catalunya (2-1).

el barÇa lassa revalida el tÍtol de CaMPions de CatalunYa
FS COPA CATALUNYA 07/10/2016

| El FC Barcelona Lassa ha tornat a guanyar la 

final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala 

per quart any consecutiu després de superar el 

Catgas Energia per 4 gols a 6.

PresentaCió del Cfs ProsPeritat nou barris
ACTUALITAT FEDERATIVA 13/10/2016

| El directiu de l'FCF i de la LCFS, Javier Lerma, 

ha assistit a la presentació dels equips del 

Club Futbol Sala Prosperitat Nou Barris,  

d'on n'és vicepresident.

les seleCCions Catalanes de futbol sala iniCien els entrenaMents
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 13/10/2016

| El diumenge 16 d’octubre comencen els 

entrenaments de les seleccions catalanes de 

futbol sala, amb les tres primeres categories, a 

les quals s’hi aniran afegint la resta durant les 

properes setmanes.

berta velasCo, a la llista de ConvoCades Per la seleCCió naCional 
feMenina de futbol sala
FS COMISSIÓ FEMENINA 17/10/2016

| La jugadora catalana, Berta Velasco, ha estat 

convocada amb la selecció espanyola absoluta 

femenina de futbol sala per disputar dos partits 

internacionals contra la selecció de Portugal.

beQues Per a la forMaCió de futbol sala de les federades
FS COMISSIÓ FEMENINA 11/10/2016

| L’Escola d’Entrenadors de Futbol Sala beca a  

les noies federades amb el 50% de l’import de 

la matrícula de tots els cursos formatius 

federats que s’ofereixen durant la temporada.



4544

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ConvenCió de Clubs de futbol sala ordinària 
w w w . f c f . c a trecull de premsa

obertes les insCriPCions Per la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 18/10/2016

| A partir del 17 d’octubre queda obert el termini 

d’inscripcions per la Copa Catalunya 2016-2017 

en les categories de base i sènior masculines 

i femenines, on  tots els clubs de futbol sala hi 

poden participar.

doble ClassifiCaCió Catalana Pels vuitens de la CoPa del rei de futbol sala 
FS NOTÍCIES 20/10/2016

| El FC Barcelona Lassa supera per la mínima 

al CCR Castelldefels (2-3) i el Catgas Energia 

s’emporta la victòria contra el Colo Colo 

Zaragoza (1-6) en els setzens de final   

de la Copa del Rei.

al deseMbre arriba la 6a ediCió dels CaMPionats CoMarCals 
de seleCCions base de futbol sala
COMARCALS 16-17 27/10/2016

| Una nova edició dels Campionats Comarcals de 

Seleccions Base de Futbol Sala es disputarà el 

proper 10 i 11 de desembre a la Ciutat Esportiva 

de Blanes, amb la participació de 4 categories 

base masculines i 2 de femenines.

l’alforJa fs, 9 anYs de CreiXeMent a travÉs del futbol sala
F. BASE 30/10/2016

| Aquesta setmana l'FCF TV ha visitat l’Alforja FS, 

un club que ha experimentat un gran creixement 

amb només 9 anys d’història.

CatalunYa, seu de CinC fases dels CaMPionats d’esPanYa
FS COMISSIÓ FEMENINA 31/10/2016

| Dues fases prèvies i tres fases úniques 

dels Campionats d’Espanya de Seleccions 

Territorials de Futbol Sala han estat 

adjudicades a la Federació Catalana de Futbol 

per a la seva organització.

darrers dies Per insCriure’s a la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 02/11/2016

| El proper diumenge 6 de novembre finalitza 

el termini per inscriure’s a la Copa Catalunya 

de Futbol Sala i ja s’han registrat més de 

400 inscripcions.

la 1a trobada de ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 03/11/2016

| La categoria dels més menuts, els Promesa, 

inicien la temporada amb la 1a Trobada 

que se celebrarà a Olesa de Montserrat 

aquest diumenge 6 de novembre, amb la 

participació de 7 equips.

PresentaCió de l’alforJa fs
ACTUALITAT FEDERATIVA 17/10/2016

| El president de l'FCF, Andreu Subies, ha 

assistit a la presentació oficial dels equips 

de l’Alforja FS.
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33a ediCió de l’HoMenatGe de Mundo dePortivo als Clubs de CatalunYa
ACTUALITAT FEDERATIVA 05/11/2016

| La Federació Catalana de Futbol ha estat 

present en una de les gales clàssiques de l’esport 

català que reconeix els clubs catalans campions 

de la temporada anterior.

els ProMesa iniCien la seva PrÒPia CoMPetiCió
FS NOTÍCIES 06/11/2016

| Amb la jornada d’avui s’ha donat el tret de 

sortida a la categoria dels més menuts del futbol 

sala, els Promesa, que han celebrat la seva 1a 

Trobada de la temporada a Olesa de Montserrat.

disPonibles les ConvoCatÒries de les seleCCions CoMarCals 
de futbol sala
COMARCALS 16-17 08/11/2016

| Mitjançant un apartat específic a la pàgina 

web de l'FCF pels Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala es poden 

consultar les convocatòries d’entrenaments, 

així com la resta d’informació.

la Catalana berta velasCo, ConvoCada aMb la seleCCió naCional 
feMenina de futbol sala
FS COMISSIÓ FEMENINA 08/11/2016

| La jugadora del FSF Gironella, Berta Velasco, 

torna a ser cridada per la seleccionadora 

nacional femenina de futbol sala per   

participar en els partits internacionals 

amistosos contra Rússia.

622 eQuiPs insCrits a la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 09/11/2016

| Les inscripcions per participar a la Copa 

Catalunya de Futbol Sala continuen creixent, 

arribant als 622 equips registrats; 85 equips 

més que l’any passat.

un total de 494 àrbitres del Ctafs, en aCtiu
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 11/11/2016

| El col·lectiu arbitral que composa el Comitè 

Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l'FCF de la 

present temporada 2016-2017 està format per 

un total de 494 àrbitres en actiu.

sessions PreParatÒries de les seleCCions CoMarCals de futbol sala
COMARCALS 16-17 14/11/2016

| Les seleccions comarcals de futbol sala estan 

duent a terme sessions d’entrenaments i partits 

preparatoris pels Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala que se 

celebraran el proper 10 i 11 de desembre a Blanes.

lleida i andorra es PreParen Pels CaMPionats CoMarCals de futbol sala
FS COMARCALS 15/11/2016

| Les seleccions comarcals de Lleida i Andorra, en 

les seves diferents categories, han organitzat 

una jornada de partits amistosos entre elles, 

que entren dins de les sessions preparatòries 

pels Campionats Comarcals.
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rubÉn GonZÁleZ, nou resPonsable dels CaMPionats 
CoMarCals de futbol sala
COMARCALS 16-17 18/11/2016

| De jugador professional a responsable dels 

Campionats Comarcals. Rubén González passa a 

dirigir els Campionats Comarcals de Futbol Sala, 

ocupant-se de gestionar el complex engranatge 

de la festa del futbol sala català.

PresentaCió dels eQuiPs de l’inter esPortiu MalGrat Cfs
FS NOTÍCIES 19/11/2016

| El director de la LCFS, José Miguel Calle, ha 

assistit a la presentació oficial dels 15 equips que 

integren l’Inter Esportiu Malgrat CFS la present 

temporada 2016-2017.

CoMenÇa la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 21/11/2016

| Amb la publicació dels quadrants de competició 

per categories de la Copa Catalunya de Futbol 

Sala es dóna el tret de sortida a aquesta 

competició que enguany compta amb   

622 equips inscrits.

tres JuGadors Catalans, aMb la seleCCió naCional sub 19 de futbol sala
FS NOTÍCIES 22/11/2016

| Els jugadors catalans Xavier Cols, Sergio 

González i Àlex Llamas entren dins la 

convocatòria de la Selecció Nacional sub 19 per 

disputar dos partits internacionals.

s’estrenen els ProMeses de futbol sala de lleida
FS NOTÍCIES 22/11/2016

| S’ha organitzat una Trobada de Promeses pels 

clubs de Lleida, amb jugadors de la categoria 

dels més menuts del futbol sala, per primera 

vegada aquesta temporada.

adolfo fernÁndeZ: "la Clau de l'ÈXit És el treball, la HuMilitat i el saCrifiCi"
GALA ESTRELLES 22/11/2016

| El jugador de futbol sala del FC Barcelona Lassa 

ha visitat l'FCF per explicar-nos què representa 

per a ell el premi de Millor Jugador de Futbol Sala 

català que recollirà el proper 28 de novembre a la 

5a Gala de les Estrelles.

les ConvoCatÒries definitives dels CaMPionats CoMarCals de futbol sala
COMARCALS 16-17 25/11/2016

| Els seleccionadors comarcals de futbol sala ja 

han fet oficial les convocatòries dels jugadors i 

jugadores elegits per participar a una nova edició 

dels Campionats Comarcals de Futbol Sala, de 

cara al proper 10 i 11 de desembre.

dol Per la Mort d’un àrbitre del Cta de futbol sala
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 27/11/2016

| El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala està 

de dol per la mort d’un dels seus àrbitres. Des de 

la Federació Catalana de Futbol donem el nostre 

condol a la família, amics i companys del CTAFS.
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les aGruPaCions dels PriMers CaMPionats d’esPanYa de futbol sala
FS COMISSIÓ FEMENINA 28/11/2016

| Ja es coneixen les seleccions que s’enfrontaran a 

Catalunya a les fases prèvies sub 16, sub 19 i sub 

21 femenina de futbol sala, que es celebraran el 

proper mes de gener.

| Col·legiats de la delegació de Lleida reben una 

formació específica de tecnificació arbitral 

de futbol sala per tal de treballar i potenciar 

diferents aspectes tècnics.

nova Jornada de teCnifiCaCió arbitral de futbol sala a lleida
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 29/11/2016

| Girona, Maresme, Lleida i Tarragona han estat 

les seleccions comarcals de futbol sala que han 

aprofitat la quarta jornada de preparació dels 

Campionats Comarcals de Seleccions Base de 

Futbol Sala per disputar partits amistosos.

els Partits PreParatoris Pels CaMPionats CoMarCals de futbol sala
COMARCALS 16-17 29/11/2016

borJa burGos: “la Clau Per aConseGuir ÈXits És el treball”
ESCOLA D'ENTRENADORS 30/11/2016

153 Clubs rePresentants en els CaMPionats CoMarCals de futbol sala
COMARCALS 16-17 01/12/2016

| Un total de 153 clubs, 648 jugadors/es i 162 

tècnics representaran al futbol sala català en 

la 6a edició dels Campionats Comarcals de 

Seleccions Base de Futbol Sala.

el fs riPollet, un referent
F. BASE 06/12/2016

| Aquesta setmana l'FCF TV ha visitat el FS 

Ripollet. Un club que aposta per la base i que 

amb només 7 anys s’ha convertit en un referent 

de la comarca del Vallès Occidental.

les desiGnaCions arbitrals Pels CaMPionats CoMarCals 2016
COMARCALS 16-17 07/12/2016

els Guardonats de la 5a Gala de les estrelles
GALA ESTRELLES 28/11/2016

| Els premiats d’enguany han estat Gerard Piqué, 

Vicky Losada, Adolfo Fernández, Berta Velasco, 

Josep Guardiola, Juan Antonio Miguel Garcia, 

Xavi Estrada, Jonathan Soriano, Keita Baldé i 

Pitu Comadevall. Thomas N’Kono ha rebut el 

‘Premi Jurat’.

| Borja Burgos, tècnic del FS Castellar, ascendeix 

l’equip a 3a Divisió Nacional de Futbol Sala i 

aconsegueix la classificació a la final a quatre de 

la Copa Catalunya, mèrits que el fan mereixedor 

del premi que rebrà en el 5è Dia de l’Entrenador.

| Un total de 30 col·legiats del CTAFS seran els 

encarregats de xiular els 84 partits que es 

disputaran durant els Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala, a Blanes, els 

propers 10 i 11 de desembre.
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| La Federació Andorrana de Futbol valora la 

seva presència en les sis edicions que la LCFS 

porta organitzant els Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala, on han 

participat en totes i cadascuna d'elles com a 

selecció convidada.

| Com a gran novetat d’aquesta 6a edició dels 

Campionats Comarcals neix la seva pròpia 

revista, on es pot consultar tota la informació 

relativa al que envolta als campionats.

| Durant la jornada d’avui s’està disputant 

la fase prèvia dels Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala amb la 

participació de 60 seleccions comarcals, que 

disputaran un total de 60 partits.

les faMÍlies bolCades aMb els CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 10/12/2016

el Col·leCtiu arbitral en els CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 10/12/2016

els resultats de la fase PrÈvia dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 10/12/2016

la revista dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 10/12/2016

andorra, una Convidada de luXe
COMARCALS 16-17 10/12/2016

| Les famílies donen caliu a una graderia plena 

d'espectadors on el respecte i el joc net ha 

imperat durant el transcurs de la fase prèvia dels 

Campionats Comarcals de Futbol Sala.

els seleCCionadors Catalans treuen rendiMent 
dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 10/12/2016

| Els Campionats Comarcals de Seleccions Base 

de Futbol Sala s’han convertit en un aparador 

molt útil per poder observar jugadors i jugadores 

d’arreu de Catalunya, amb possibilitat de ser 

convocats per les seleccions catalanes.

el CatGas enerGia Presenta els seus eQuiPs
FS NOTÍCIES 09/12/2016

| El director de la LCFS, José Miguel Calle, ha 

assistit a la presentació dels equips base del 

Catgas Energia, juntament amb el president de 

la LNFS, Javier Lozano.

baiX llobreGat, lleida i tte, les deleGaCions aMb MÉs rePresentaCió
COMARCALS 16-17 10/12/2016

| Les delegacions comarcals del Baix Llobregat, 

de Lleida i de Tarragona i Terres de l’Ebre, són les 

que sumen un major número de clubs, jugadors/

es i tècnics representats.

| Un total de 32 àrbitres passaran pels Campionats 

Comarcals durant els dos dies que es disputen. El 

cap del CTAFS, Marcelino Blazquez i el col·legiat, 

Sergio Guerrero ens comenten la seva experiència 

en aquesta 6a edició.
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| El delegat comarcal és una figura clau dins 

l'organització dels Campionats Comarcals 

de Futbol Sala. El testimoni de tres d'ells ens 

exposa les dimensions de tots els jugadors i 

clubs que mou cada selecció comarcal.

| Dins l'engranatge que suposen els Campionats 

Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala, 

els principals protagonistes no deixen de ser 

els jugadors i jugadores que han aconseguit 

una plaça per participar a la festa   

del futbol sala català.

| Amb la incorporació de la categoria juvenil 

femenina als Campionats Comarcals la 

temporada passada, cada vegada té més 

importància la figura femenina en aquests 

comarcals, tant per les jugadores com pels 

cossos tècnics i arbitrals.

la ClassifiCaCió final de la 6a ediCió dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 11/12/2016

la PartiCiPaCió feMenina en els CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 11/12/2016

els JuGadors, ProtaGonistes dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 11/12/2016

la fiGura del deleGat CoMarCal
COMARCALS 16-17 11/12/2016

la fase final de la 6a ediCió dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 11/12/2016

| Un total de 24 seleccions comarcals, de les 

60 inicials, s’han plantat a la fase final de 

la 6a edició dels Campionats Comarcals de 

Seleccions Base de Futbol Sala, representant al 

futbol sala català.

de JuGador a tÈCniC dels CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 11/12/2016

| Sergi Amorós, que ha participat als Campionats 

Comarcals com a jugador en edicions anteriors 

i actualment és membre del cos tècnic de 

Tarragona, explica la seva experiència i 

confessa que voldria reviure en un futur els 

comarcals com a àrbitre.

els resPonsables del CaMPionats CoMarCals
COMARCALS 16-17 10/12/2016

| L'Horacio Álvarez, donant continuïtat, i el Rubén 

González, com a nova incorporació, són les dues 

cares responsables dels Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala.

la Cita obliGada Pels JuGadors Professionals de futbol sala
COMARCALS 16-17 10/12/2016

| Els jugadors Dani Salgado, Rafa López i 

Sergio Sierra (Sepe) del Catgas Energia, així 

com Paco Sedano i Adolfo Fernández, del 

FC Barcelona, han volgut estar presents a la 

6a edició dels Campionats Comarcals i s’han 

apropat fins a Blanes.

| Una àmplia representació del futbol 

sala català s’ha vist en la fase final dels 

Campionats Comarcals, on la majoria de les 

delegacions comarcals hi han arribat i han 

representat a tot el territori català, amb  

un bon repartiment de trofeus.
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| La LCFS ha celebrat la seva segona reunió 

de Junta Directiva de la present temporada 

2016-2017, on s'han tractat diversos punts 

d'actualitat federativa.

| El programa, coordinat per l'FCF i la Conselleria 

d’Esport, ha reunit exjugadors de futbol com 

Éric Abidal que han explicat el paper clau que van 

jugar els seus primers entrenadors. A l'acte hi ha 

assistit el president de l'FCF, Andreu Subies.

| La LCFS ha realitzat un estudi per relacionar el 

futbol sala i la societat a cada una de les seves 

delegacions al territori català.

el futbol sala d'HistÒriCs veterans es retroba 
Per Col·laborar aMb la Marató
FS NOTÍCIES 19/12/2016

anàlisi del futbol sala Català Per deleGaCions
COMARCALS 16-17 22/12/2016

la PriMera trobada del ProGraMa +KesPort! deiXa Petita 
la sala inefC de barCelona
ACTUALITAT FEDERATIVA 22/12/2016

aCords de la Junta direCtiva de la lCfs
FS COMISSIÓ FEMENINA 23/12/2016

PresentaCió dels 26 eQuiPs del fs Castelldefels
FS NOTÍCIES 19/12/2016

| El club FS Castelldefels ha presentat als seus 

26 equips, en categories base i sènior, amb 

l'assistència dels 260 jugadors i jugadores que 

formen part d'aquest club.

PresentaCió del Ce abrera futsal en el seus 10 anYs d'HistÒria
FS NOTÍCIES 19/12/2016

| El Club Esportiu Abrera Futsal ha celebrat 

la presentació dels 16 equips que l'integren, 

en la temporada que el club celebrà   

el seu 10è aniversari.

bon aMbient a la 2a trobada de ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 17/12/2016

| La localitat de Ripollet ha acollit la 2a Trobada de 

Promeses de Futbol Sala de la temporada, amb 

la participació de 8 equips de la categoria dels 

més menuts que s'inicien en aquest esport.

el Cefs sant Joan de vilassar, un Pioner CoMProMÈs
F. BASE 19/12/2016

| Aquesta setmana l'FCF TV ha visitat el CEFS 

Sant Joan de Vilassar: un club que pretén formar 

a banda de futbolistes, persones, amb la difusió 

de valors com l'empatia entre els seus jugadors.

| Un duel històric entre exjugadors del FS 

Martorell i l'Associació de Jugadors Barça Futbol 

Sala omple el Pavelló Esportiu Municipal de 

Martorell a favor de La Marató de TV3.
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| A la seu central de l'FCF s’ha realitzat el sorteig 

de la fase única del Campionat d’Espanya sub 

17 femení de futbol sala, que tindrà lloc al Baix 

Llobregat del 8 al 12 de febrer.

| La Selecció Catalana Absoluta de futbol sala 

jugarà dos partits amistosos davant d’una 

de les millors seleccions del món: Brasil. Els 

dos enfrontaments es disputaran el proper 

diumenge 29 i dimarts 31 de gener.

| A Pozoblanco es disputarà la fase prèvia del 

Campionat d’Espanya sub 16 masculí de futbol 

sala. Els rivals de Catalunya són Andalusia, 

Múrcia i Aragó.

el CaMPionats CoMarCals de futbol sala, en el Zona ufeC d’esPort3
FS COMARCALS 11/01/2017

la seleCCió sub 16 MasCulina Posa ruMb a Córdova
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 11/01/2017

CatalunYa-brasil, 29 i 31 de Gener
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 11/01/2017

CatalunYa Queda eMParellada aMb la rioJa, Cantàbria i MÚrCia
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 11/01/2017

JorGe varGas: "CatalunYa seMPre És favorita PerQuÈ aQuÍ 
es treballa Molt bÉ"
FS SELECCIONS / CAMPIONATS | 10/01/2017

| El seleccionador sub 16 masculí de futbol sala 

ha parlat de la importància de superar els 

rivals de la fase prèvia, ja que tots ells són els 

guanyadors de les últimes edicions, juntament 

amb Catalunya, vigent campiona.

el futsal Mataró orGanitZa una Jornada benÈfiCa Per reCollir JoGuines
FS NOTÍCIES 30/12/2016

| A Mataró s’ha disputat un partit entre els 

veterans del CE Futsal Mataró i l’Associació de 

Jugadors Barça Futbol Sala per col·laborar amb 

la campanya de la Creu Roja.

ConvivÈnCies de les seleCCions Catalanes de futbol sala
FS COMISSIÓ FEMENINA 23/12/2016

| Les seleccions catalanes de futbol sala sub 17 i 

sub 21 femenines i sub 16 i sub 19 masculines han 

realitzat les jornades de convivències prèvies 

a les fases dels Campionats d'Espanya de 

Seleccions Autonòmiques.

les seleCCions Catalanes de futbol sala PartiCiPen en el torneiG solidari 
internaCional de sant CuGat
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 29/12/2016

| Del 27 al 29 de desembre el FS Sant Cugat 

ha organitzat un torneig en el que han 

participen equips d’Anglaterra, Estats 

Units, València i Madrid.

| La UFEC ha realitzat un reportatge del 

campionat de futbol sala més important que 

organitza la LCFS de l'FCF i que s’ha pogut veure 

pel canal d’esports de TV3.
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| Del 20 al 22 de gener, Manresa acull el 

Campionat Nacional de Seleccions Territorials 

Autonòmiques sub 19 masculí de futbol sala. El 

Pavelló Municipal El Pujolet serà l’escenari de 

gairebé tots els partits; mentre que a Gironella 

es jugarà un matx.

| El seleccionador sub 19 masculí de futbol sala 

es mostra prudent i il·lusionat a la vegada 

per tornar a aixecar el títol de campions 

d’Espanya per 4a temporada consecutiva, tot 

i sabent les dificultats que es trobaran a la 

fase prèvia de Manresa.

| Aquest diumenge 15 de gener s’ha disputat 

a Maials la 3a Trobada de Promeses de 

Futbol Sala amb la participació de 8 equips 

d’aquesta categoria.

sorteiG de la CoPa CatalunYa de futbol sala
FS COPA CATALUNYA 16/01/2017

lleida viu la 3a trobada de ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 16/01/2017

antonio Mesa: “serà difÍCil tornar a GuanYar, PerÒ esteM PreParats 
Per busCar el Quart tÍtol”
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 17/01/2017

Presentat el CaMPionat sub 19 MasCulÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 18/01/2017

la seleCCió sub 16 MasCulina de futbol sala 
tanCa el CaMPionat aMb viCtÒria
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 15/01/2017

| Catalunya ha aconseguit una merescuda victòria 

davant una potent Andalusia, que no ha pogut 

controlar un partit dominat pels catalans.

CatalunYa Queda eliMinada al Perdre davant l’araGó
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 14/01/2017

| La Selecció sub 16 masculina de futbol sala 

ha perdut contra l’Aragó per 3-4 en un partit 

en què els pals han estat els protagonistes 

i han impedit la victòria catalana. Amb dues 

derrotes, Catalunya ha quedat eliminada del 

Campionat d’Espanya.

Granollers i sabadell, seus del CatalunYa-brasil de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 12/01/2017

| El Palau d’Esports de Granollers i el Pavelló 

Municipal Nord de Sabadell són les dues pistes 

a on es disputaran els Catalunya-Brasil del dia 

29 i 31 de gener.

CatalunYa iMPosa el seu JoC, PerÒ Perd davant MÚrCia
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 13/01/2017

| La Selecció Catalana sub 16 masculina de futbol 

sala deixa bones sensacions en el primer partit 

de la fase prèvia del Campionat d’Espanya 

davant Múrcia imposant un alt ritme de joc, però 

no pot evitar la derrota (3-5).

| Ja es coneix la participació als quarts de final 

de la Copa Catalunya i l’ordre d’entrada als 

quadrants dels caps de sèrie en categoria 

Juvenil, Cadet, Infantil i Aleví masculí, i de les 

categories Base i Juvenil-Cadet Femení, així com 

de les semifinals.
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| La Selecció Catalana sub 19 masculina de 

futbol sala aconsegueix la segona victòria del 

campionat després de derrotar Andalusia en un 

partit intens i molt treballat (4-2).

| La Selecció aragonesa sub 19 masculina de 

futbol sala ha golejat València per 4 gols a 12 

en un partit en el que els valencians no han 

tingut cap opció.

| La Selecció Catalana sub 19 masculina de 

futbol sala ha golejat 4-0 a Aragó en un partit 

igualat en el primer temps, però amb un clar 

domini català a la segona part.

valÈnCia suPera andalusia en un duel d’alta intensitat
FS NOTÍCIES 20/01/2017

viCtÒria treballada de CatalunYa davant una defensiva araGó
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 20/01/2017

araGó arrasa la seleCCió valenCiana
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 21/01/2017

treball, ConstànCia i intensitat en la viCtÒria de CatalunYa
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 21/01/2017

trobada ofiCial entre les seleCCions sub 19 MasCulines de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 20/01/2017

| El director de la LCFS de l'FCF, José Miguel 

Calle, i les autoritats de Manresa han fet 

entrega de diversos obsequis a les quatres 

federacions que participen en el Campionat 

d’Espanya sub 19 masculí, que comença demà 

divendres a Manresa.

Manresa aCull el CaMPionat sub 19 MasCulÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 19/01/2017

| El Pavelló Municipal El Pujolet és la seu del 

Campionat d’Espanya sub 19 masculí de futbol 

sala que es disputa del 20 al 22 de gener. 

Catalunya és la vigent campiona i es presenta 

com la gran favorita per revalidar el títol.

les entrades Pel CatalunYa-brasil Ja estan disPonibles
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 18/01/2017

| La selecció Catalana Absoluta de futbol sala 

disputarà contra la Selecció Brasilera de futsal 

dos partits internacionals a Catalunya.

santi Gea: "soM una seleCCió aMb un alt nivell i els Hi PodeM Plantar Cara
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 19/01/2017

| El seleccionador absolut de futbol sala, 

Santi Gea, explica quines són les seves 

sensacions abans dels dos partits 

Catalunya-Brasil i destaca, sobretot, la 

capacitat organitzativa de l'FCF.

| La Selecció valenciana ha guanyat Andalusia per 

5 gols a 3 en un duel molt intens i igualat que no 

s’ha resolt fins als minuts finals.
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| Els dos pavellons on es disputaran els partits de 

Catalunya davant la Selecció del Brasil de futbol 

sala estaran plens a vessar, ja que totes les 

entrades disponibles s’han exhaurit.

| Els dies 29 i 31 de gener la Selecció Catalana 

Absoluta de futbol sala s’enfrontarà al Brasil i el 

duel serà emès en directe a través de la televisió 

brasilera Sport TV, d’Esport3 i de Terra.com.

| El president de l'FCF, Andreu Subies, 

acompanyat de diversos directius, ha assistit 

a la 69a Gran Gala de Mundo Deportivo.

PresentaCió de les llistes de ConvoCats del CatalunYa-brasil
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 23/01/2017

l'fCf, a la 69a Gran Gala de Mundo dePortivo
ACTUALITAT FEDERATIVA 24/01/2017

el CatalunYa-brasil tindrà una àMPlia Cobertura televisiva
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 24/01/2017

els Clubs esGoten les entrades del CatalunYa-brasil
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 24/01/2017

l’esCola d’entrenadors ofereiX nous Cursos de Monitor sala
i Coordinador sala
FS NOTÍCIES 23/01/2017

| El proper mes de febrer començaran dos 

nous cursos a les aules de la seu central de 

la Federació Catalana de Futbol (Barcelona): 

Coordinador de Futbol Sala i monitor  

de Futbol Sala.

Ce sant Julià de raMis, un Model Que PotenCia els eQuiPs de base
F. BASE 23/01/2017

| Aquesta setmana les càmeres de l'FCF TV han 

visitat el CE Sant Julià de Ramis per veure com 

treballa el club i l’escola de futbol sala.

andalusia aConseGueiX la PriMera viCtÒria del CaMPionat
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 22/01/2017

| La Selecció andalusa sub 19 de futbol sala ha 

guanyat l’Aragó per 2 gols a 8 en l’última jornada 

del Campionat d’Espanya masculí.

doMini i ClassifiCaCió de CatalunYa Per la fase final
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 22/01/2017

| La Selecció Catalana sub 19 masculina de futbol 

sala passa com a primera de grup en vèncer 

València en un emocionat i disputat partit. 

Catalunya s’ha imposat a la segona part i ha 

guanyat per un clar 5-2.

| A la seu central de l'FCF, els seleccionadors 

de Catalunya i Brasil de futbol sala han 

donat a conèixer la llista completa dels 

jugadors que disputaran els dos partits els 

propers 29 i 31 de gener.
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| Castella i Lleó ha aconseguit els primers tres 

punts del Campionat d’Espanya sub 21 femení 

gràcies a la victòria davant La Rioja per 1 gol a 2.

| El jugador brasiler Carlos Vagner Gularte, més 

conegut com a Ferrao, parla de la nova era 

de la Selecció brasilera de futbol sala que ha 

engegat el tècnic PC Oliveira. Explica que la 

renovació es començarà a veure en el primer 

partit davant Catalunya.

| Durant aquest diumenge 29, i coincidint amb la 

Fase Final de Prebenjamins, a la Ciutat Esportiva 

de Blanes també se celebrarà la 3a Trobada de 

Promeses de Futbol Sala amb la participació de 

dotze equips, cinc més que l’any passat.

trobada entre les seleCCions sub 21 feMenines de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 27/01/2017

arriba la 3a trobada de ProMeses de futbol sala 2017
FS Notícies 27/01/2017

ferrao: “aMb CatalunYa donareM esPeCtaCle Per benefiCiar el futbol sala”
FS Seleccions / Campionats 27/01/2017

Castella i lleó s’iMPosa a la rioJa en un Partit aMb PoC ritMe
FS Seleccions / Campionats 27/01/2017

MalGrat de Mar es PrePara Per rebre les seleCCions 
sub 21 feMenines de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 26/01/2017

| El Pavelló Germans Margall és la seu del 

Campionat d’Espanya sub 21 femení de futbol 

sala que es disputa del 27 al 29 de gener. 

Pineda de Mar també acollirà un dels partits 

de la competició.

la fase final de PrebenJaMins 2017
FS NOTÍCIES 26/01/2017

| Per sisè any consecutiu, la Lliga Catalana 

de Futbol Sala organitza la Fase Final de 

Prebenjamins, el proper diumenge 29 de gener a 

Blanes. La trobada reunirà un total de 72 equips 

de la categoria, 12 més que en l’edició anterior.

Jordi GaY: "teniM Ganes de lluitar, GuanYar i arribar a la fase final"
SELECCIONS / CAMPIONATS 24/01/2017

| El seleccionador sub 21 femení de futbol 

sala, Jordi Gay, explica quines són les seves 

sensacions abans de la celebració de la fase 

prèvia del Campionat d’Espanya, que tindrà lloc 

del 27 al 29 de gener a Malgrat de Mar.

PC de oliveira: "ens trobareM davant una seleCCió Molt forta 
Que lluitarà fins el final
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 26/01/2017

| El seleccionador de Brasil de futbol sala, Paulo 

César de Oliveira, destaca la importància de 

l’enfrontament amb Catalunya de cara a la 

preparació del seu nou projecte i el bon nivell que 

hi ha en el futbol sala català.

| El director de la LCFS de l'FCF, José Miguel 

Calle, i les autoritats de Malgrat de Mar han 

fet entrega de diversos obsequis a les quatres 

federacions que participen en el Campionat 

d’Espanya sub 21 femení, que comença demà 

divendres a Malgrat.
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| El diumenge 29 de gener, la Lliga Catalana 

de Futbol Sala de l'FCF celebra fins a set 

competicions diferents en un mateix dia. El 

partit més rellevant, el Catalunya-Brasil

| Per segon any, el CTAFS ha apostat per la 

realització d’unes jornades de tecnificació 

d’àrbitres de futbol sala amb l'únic objectiu de 

proposar millores dins del col·lectiu.

| La Selecció brasilera ha iniciat un procés 

de canvi en vistes a recuperar el títol de 

Campiona de la Copa Amèrica que és disputarà 

aquest any a Brasil.

Gran afluÈnCia de PÚbliC al Palau d’esPorts de Granollers
FS Seleccions / Campionats 28/01/2017

la neCessitat de tornar a GuanYar
FS Seleccions / Campionats 28/01/2017

Jornada de teCnifiCaCió arbitral de futbol sala
FS Àrbitres Notícies 28/01/2017

esPeCtaCular Jornada del futbol sala Català
FS Seleccions / Campionats 29/01/2017

MonÒleG de CatalunYa aMb PoC PreMi en el MarCador
Seleccions / Campionats 18/01/2017

| La Selecció Catalana sub 21 femenina de futbol 

sala aconsegueix la victòria davant Castella 

i Lleó en un partit totalment dominat per les 

catalanes i en el que ha faltat més encert (1-0).

la Mala sort CondeMna a la rioJa
FS Seleccions / Campionats 28/01/2017

| La Rioja ha encaixat dos gols en pròpia porteria 

amb pocs minuts de marge i ha marcat el seu 

partit davant Aragó, que ha acabat imposant-se 

per 2 gols a 4.

el desenCert MarCa la derrota de CatalunYa
FS Seleccions / Campionats 27/01/2017

| La Selecció Catalana sub 21 femenina de 

futbol sala ha perdut 1-2 davant l’Aragó en 

un partit en el que Catalunya podria haver 

marcat una golejada. La falta d’encert i la 

gran actuació de la portera aragonesa han 

impedit la victòria catalana.

CatalunYa s’entrena al Palau d’esPorts de Granollers
FS Seleccions / Campionats 27/01/2017

| La Selecció Catalana Absoluta de Futbol 

Sala ha dut a terme un entrenament a les 

instal·lacions on el diumenge disputarà el 

primer partit davant Brasil.

| El partit de diumenge entre la Selecció 

Catalana de futbol sala i Brasil ha generat molta 

expectació i hi haurà un ple absolut. Es recomana 

a tots els assistents venir amb molta antelació.
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| La Selecció del Brasil guanya per 2 gols a 4 a 

Catalunya en un partit en què els catalans han 

lluitat fins l’últim minut, però no han pogut 

superar a un Brasil molt combatiu.

| Quatre àrbitres de Primera i Segona Divisió 

Nacional del CTAFS han superat les proves 

físiques obligatòries, realitzades a Madrid.

| La selecció dirigida per Clàudia Pons ha perdut 

per 4 gols a 9 contra el Sant Joan de Vilassar en 

el partit d’entrenament disputat a Blanes.

Gran esPeCtaCle en el CatalunYa-brasil
Actualitat federativa 29/01/2017

bones sensaCions en el Partit PreParatori de la sub 17 
feMenina de futbol sala
FS Seleccions / Campionats 29/01/2017

Proves fÍsiQues dels àrbitres de futbol sala
FS Àrbitres Notícies 31/01/2017

lluita, entreGa i Passió en el seGon CatalunYa-brasil
Actualitat federativa 31/01/2017

els MÉs Petits del futbol sala GaudeiXen de la seva diada
i deMostren un bon nivell
FS Notícies 29/01/2017

| Jugadors de futbol sala de 4 i 5 anys de 

tota Catalunya s’han reunit a Blanes aquest 

diumenge al matí per a celebrar la 3a Trobada 

de Promeses de Futbol Sala, emmarcada dins 

la Fase Final Prebenjamí.

la diada MÉs esPerada Pels PrebenJaMins
FS Notícies 29/01/2017

| Al llarg del diumenge 29, s’ha celebrat la 

6a edició de la Fase Final Prebenjamí a la 

Ciutat Esportiva de Blanes, fins on s’han 

desplaçat 72 equips.

GoleJada de CatalunYa Que no CertifiCa la ClassifiCaCió a la fase final
FS Seleccions / Campionats 29/01/2017

| La Selecció Catalana sub 21 femenina de futbol 

sala goleja La Rioja per 5 gols a 1, però ha estat 

Aragó qui s’ha classificat per a la fase final 

gràcies a la diferència de punts.

| La Selecció del Brasil guanya per 0 gols a 4 

a Catalunya en un partit en què els brasilers 

s’han mostrat molt superiors i han ofert un 

gran espectacle.

araGó GuanYa i es ClassifiCa Per la fase final
FS Seleccions / Campionats 29/01/2017

| Aragó i Castella i Lleó han protagonitzat un duel 

intens i molt igualat, però ha estat Aragó qui 

finalment s’ha endut la victòria i s’ha classificat 

per la fase final del Campionat d’Espanya.
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| La Selecció Catalana sub 17 femenina de 

futbol sala s’ha classificat a la semifinal de 

Campionat d’Espanya tot i perdre davant una 

combativa Múrcia (0-1).

| La Selecció Catalana sub 17 femenina de futbol sala 

ha sortit a per totes en el duel de la segona jornada 

de la Fase Única del Campionat d’Espanya. La 

Selecció ha controlat el partit en tot moment i s’ha 

desfet de La Rioja per 8 gols a 1.

| L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, el 

Penya Esplugues FS i el FS Castelldefels han 

estat presents a la trobada oficial de la Fase 

Única del Campionat d'Espanya sub 17 Femení 

de Futbol Sala amb la representació de les 10 

seleccions participants.

debut de CatalunYa aMb una CÒMode viCtÒria
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 08/02/2017

soPar ofiCial de la fase ÚniCa sub 17 feMenina de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 09/02/2017

CatalunYa iMPosa la seva autoritat davant la rioJa
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 09/02/2017

lluita i saCrifiCi a Parts iGuals en el CatalunYa-MÚrCia feMenÍ
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 10/02/2017

el baiX llobreGat aCull la fase ÚniCa del CaMPionat estatal sub 17 
feMenÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 07/02/2017

| Durant cinc dies, Castelldefels, Esplugues 

i Cornellà de Llobregat seran les seus del 

Campionat d’Espanya sub 17 femení de futbol 

sala. A l'FCF s’ha celebrat la presentació oficial 

amb els representants de la RFEF.

Clàudia Pons: "CatalunYa es MereiX alÇar el trofeu Per la feina de les 
JuGadores i els inteGrants de les seleCCions feMenines de futsal"
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 07/02/2017

| La Selecció Catalana sub 17 femenina de futbol 

sala, dirigida per Clàudia Pons, disputa la Fase 

Única del Campionat d’Espanya a Castelldefels, 

Esplugues i Cornellà de Llobregat aquest cap de 

setmana amb la participació de 10 seleccions.

Granollers i sabadell es bolQuen aMb els CatalunYa-brasil
ACTUALITAT FEDERATIVA 02/02/2017

| L'FCF va fer entrega de diferents plaques 

commemoratives a la Secretaria General 

de l’Esport, a la Confederació Brasilera de 

futbol sala, i a les autoritats de Granollers i de 

Sabadell per tal de mostrar el seu agraïment 

per acollir els partits.

els 72 Clubs Pioners de +KesPort!
ACTUALITAT FEDERATIVA 02/02/2017

| Els 72 clubs que participen en el projecte 

+KESPORT han estat representats avui en la 

graderia instal·lada a l’escenari del poliesportiu 

Municipal de Bellvitge.

| La Selecció sub 17 femenina de futbol sala 

domina el 1r partit de la Fase Única del 

Campionat d’Espanya disputat davant Cantàbria 

(4-2). Les múltiples ocasions generades no 

s’han vist reflectides en el marcador per la falta 

d’encert a la segona part.
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| Els àrbitres de futbol i futbol sala del CTA de 

l'FCF celebraran una gala de reconeixement i 

homenatge el divendres 10 de març.

| La Selecció Catalana Absoluta Femenina de 

Futbol Sala jugarà un partit amistós davant 

Galícia el proper dimarts dia 7 de març a 

Santiago de Compostel·la.

| Aquesta setmana l'FCF TV ha visitat la comarca 

del Segrià per conèixer de primera mà com 

treballa el CFS Alcoletge els seus equips.

Quarta trobada de ProMeses a vilassar de dalt
FS NOTÍCIES 20/02/2017

Jornades de teCnifiCaCió Pels Clubs de futbol sala base
FS NOTÍCIES 21/02/2017

el Cfs alColetGe, un Club Jove en fase de CreiXeMent
FS NOTÍCIES 27/02/2017

Presentat el GalÍCia-CatalunYa sÈnior feMenÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 28/02/2017

la nit de l'arbitratGe Català 2017
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 01/03/2017

| En el Pavelló Can Banús s’ha celebrat la quarta 

Trobada de Promeses de futbol sala amb la 

participació de cinc equips.

reunió de la Junta direCtiva de la lCfs
FS NOTÍCIES 16/02/2017

| Ja està disponible l'acta de la reunió de la Junta 

Directiva de la Lliga Catalana de Futbol Sala de 

l'FCF celebrada el dimarts 14 de febrer de 2017.

un Gol a l'ÚltiM Minut de la PrÒrroGa deiXa CatalunYa fora de la final
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 11/02/2017

| La Selecció Catalana sub 17 femenina de 

futbol sala no s’ha classificat per a la final del 

Campionat d’Espanya després d’encaixar un gol 

en pròpia porta en l’últim minut de la segona part 

de la pròrroga (2-3).

Celebrades les finals de la CoPa lleida de futbol sala a balaGuer
FS COPA CATALUNYA 14/02/2017

| El Pavelló Municipal de Balaguer ha acollit les 

semifinals i les finals de les categories Benjamí, 

Aleví, Infantil i Cadet de futbol sala.

| El CTEFS ha dut a terme la primera Jornada de 

Tecnificació amb jugadors del futsal Arenys de 

Mar i tècnics de les Seleccions Catalanes  

Base de futbol sala.
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| Tècnics de l’Àrea Esportiva i de Seleccions 

de la LCFS han dut a terme la Jornada de 

Tecnificació dirigida als jugadors benjamins, 

alevins, infantils, cadets i juvenils del club AE 

Montornès Futbol Sala.

| Catalunya perd 6-2 davant la Selecció de Galícia 

de futbol sala femení en un duel desigual, 

en el que la Selecció Catalana Absoluta s’ha 

trobat amb una sòlida i intensa defensa que ha 

dificultat els seus atacs.

| El president de la Federació Gallega de Futbol i 

autoritats de l’Ajuntament de la ciutat han rebut 

les dues expedicions femenines de futbol sala 

davant els mitjans de comunicació.

àMPlia Cobertura televisiva del GalÍCia-CatalunYa feMenÍ
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 07/03/2017

reCePCió ofiCial a l’aJuntaMent de santiaGo de CoMPostel·la
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 07/03/2017

CatalunYa toPa aMb el Mur defensiu de GalÍCia
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 07/03/2017

Jornades de teCnifiCaCió de futbol sala Pels eQuiPs de l’ae MontornÈs
FS NOTÍCIES 08/03/2017

llista de ConvoCades Pel GalÍCia-CatalunYa sÈnior feMenÍ
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 06/03/2017

| La Selecció Catalana Absoluta Femenina de 

Futbol Sala disputarà un partit amistós davant 

Galícia dimarts a les 20.30 hores. El duel es 

podrà seguir en streaming al web fcf.cat   

i en directe per Esport3.

silvia serrano: "els àrbitres esteM Prenent un PaPer MÉs iMPortant
i la Gent se n’adona de la feina Que feM"
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 03/03/2017

| L’àrbitra assistent de futbol sala Silvia Serrano, 

el proper divendres 10 de març, rebrà un guardó 

durant la Nit de l’Arbitratge Català per haver 

aconseguit l’ascens a Primera Divisió Nacional.

insCriPCions obertes Pel Curs d’arbitratGe de futbol sala
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 01/03/2017

| Les inscripcions pel Curs d’Arbitratge de Futbol 

Sala que es realitzarà durant el mes de juliol ja 

estan disponibles. D’aquesta manera s’inicia la 

formació dels futurs àrbitres.

313 àrbitres de futbol sala suPeren les Proves fÍsiQues obliGatÒries
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 03/03/2017

| El CTAFS de la Lliga Catalana de Futbol Sala 

ha realitzat les segones proves físiques 

a l’estament arbitral, en les que estaven 

convocats 361 col·legiats.

| A les 20.30 hores, la Selecció Catalana Absoluta 

Femenina de Futbol Sala disputarà un partit 

amistós davant el combinat de Galícia. El duel 

es podrà seguir en directe per Esport3 i en 

streaming al web fcf.cat.
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| La RFEF ha convocat a quatre jugadors del FC 

Barcelona Lassa i a un de Les Corts per disputar 

dos partits amistosos davant Portugal.

| Tècnics de l'Àrea Esportiva i de Seleccions de 

la LCFS han realitzat la Jornada de Tecnificació, 

organitzada pel CTEFS, adreçada a jugadors de 

Prebenjamí, Benjamí, Aleví i Infantil del Club de 

Futbol Sala Cornellà.

| Els campions accedeixen a la propera 

fase de la Copa Catalunya per disputar les 

següents eliminatòries.

el barÇa lassa MantÉ l’HeGeMonia en la MiniCoPa infantil
FS NOTÍCIES 12/03/2017

Celebrades les finals de la CoPa tarraGona de futbol sala a vila-rodona
FS NOTÍCIES 14/03/2017

Jornades de teCnifiCaCió de futbol sala Pels eQuiPs del Cornellà Cfs
FS NOTÍCIES 14/03/2017

CinC JuGadors d’eQuiPs Catalans ConvoCats aMb la seleCCió 
sub 19 MasCulina de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 16/03/2017

Celebrat el sorteiG de la fase ÚniCa benJaMÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 11/03/2017

| A la seu central de l'FCF, a Barcelona, 

s’ha realitzat el sorteig per definir els 

emparellaments de la Fase Única del Campionat 

d’Espanya Benjamí de Futbol Sala, que tindrà lloc 

del 4 al 8 d’abril a Salou.

HoMenatGe als àrbitres de futbol i futbol sala Catalans
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 10/03/2017

| La Nit de l’Arbitratge 2017 ha premiat a 228 

àrbitres i assistents de Catalunya pels ascensos 

aconseguits la temporada passada i s’ha fet 

entrega de 6 premis especials.

alberto Centeno: "He transforMat la Pressió en MotivaCió 
i He desCobert Que aiXÍ sóC Millor àrbitre
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 09/03/2017

| Albert Centeno és un dels àrbitres catalans que 

el 10 de març rebrà un premi pel seu ascens a 1a 

Divisió Nacional de Futbol Sala. Ens explica els 

seus primers passos dins l’arbitratge i com viu 

els partits amb el seu germà, també àrbitre.

els Guardonats de la 5a nit de l'arbitratGe Català
ÀRBITRES NOTÍCIES 09/03/2017

| Els CTA de l'FCF i de la LCFS premiaran 228 

àrbitres que han ascendit de categoria, i 

durant la Gala de divendres s’entregaran sis 

premis especials.

| L’equip blaugrana guanya 4-1 al Catgas Energia 

en la final de la Minicopa Infantil de futbol sala, 

celebrada a Ciudad Real.
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| Tècnics de l’Àrea Esportiva i Seleccions de 

la LCFS de l'FCF han dirigit la Jornada de 

Tecnificació organitzada pel CTEFS per als 

jugadors del club Futbol Sala Olesa.

| A la delegació de l'FCF a Lleida, el Comitè de 

Futbol Sala ha dut a terme una nova edició 

dels Promeses, la categoria on els més petits 

gaudeixen d’aquest esport.

| Aquesta setmana l'FCF TV ha visitat la comarca 

del Baix Llobregat per conèixer la metodologia 

de treball de l’AE Penya Esplugues de futbol sala.

el Ctafs orGanitZa la rePesCa de les seGones Proves fÍsiQues dels àrbitres
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 27/03/2017

l’ae PenYa esPluGues, a l'elit del futbol sala feMenÍ
FS COMISSIÓ FEMENINA 27/03/2017

lleida Celebra la 7a trobada ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 27/03/2017

Jornada de teCnifiCaCió Pel Club de futbol sala olesa
FS NOTÍCIES 27/03/2017

Jornada d’entrenaMents de les seleCCions Catalanes de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 27/03/2017

| Les seleccions de futbol sala, com cada 

diumenge, han dut a terme els respectius 

entrenaments en diferents pavellons per tal de 

preparar els Campionats d’Espanya.

5a trobada ProMeses de futbol sala
FS NOTÍCIES 27/03/2017

| En el Pavelló Municipal de Pallejà s’ha celebrat la 

5a Trobada Promeses de Futbol Sala durant tot 

el matí d’aquest diumenge dia 26 de març.

Jornada de teCnifiCaCió del Club de fs tàrreGa
FS NOTÍCIES 22/03/2017

| Tècnics de l’Àrea Esportiva i Seleccions de 

la LCFS de l'FCF han dirigit la Jornada de 

Tecnificació per als jugadors i jugadores de les 

categories Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, 

Cadet i Juvenil del club FS Tàrrega.

PresÈnCia federativa al Pavelló MuniCiPal el Castell
ACTUALITAT FEDERATIVA 22/03/2017

| La directiva i delegada de l'FCF al Baix 

Llobregat, Paquita Linares, ha assistit al partit 

entre el CFS Esparreguera i l'AE Vallirana.

| Un total de 36 àrbitres han superat la repesca 

de les segones proves físiques que el CTAFS ha 

organitzat a Cornellà de Llobregat per a tots 

aquells que no van poder assistir o aprovar  

la primera prova.
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| L'equip dirigit per Xavi Closas aixeca aquest títol 

per primera vegada en la seva història després 

de superar el Betis per 6 a 4 en un gran partit.

| La Selecció Catalana sub 19 masculina de 

futbol sala s’enfrontarà a Múrcia en la final del 

Campionat d'Espanya després d’imposar-se als 

madrilenys amb un doblet de David Álvarez, i els 

gols de Juanjo Caro i Alex Llamas.

| La Selecció de Múrcia exhibeix el seu potencial 

golejador amb una victòria contundent davant 

d’una Navarra que ha intentat plantar cara fins 

al final (8-2).

PresentaCió de la fase final sub 19 del CaMPionat d’esPanYa de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 01/04/2017

MÚrCia, PriMera finalista de la fase final sub 19 MasCulina de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 01/04/2017

la seleCCió sub 19 MasCulina reMunta a Madrid Per CertifiCar el Passi a la final
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 01/04/2017

el barÇa 'b' lassa, CaMPió de lliGa de seGona divisió
FS NOTÍCIES 01/04/2017

Celebrat el soPar ofiCial de la fase final sub 19 MasCulina de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 01/04/2017

| En motiu de la Fase Final del Campionat d’Espanya 

de seleccions territorials sub 19 masculí de futbol 

sala s’ha celebrat el sopar oficial entre els equips 

semifinalistes, l’Ajuntament d’Esparreguera i el 

CFS Esparreguera.

la sub 19 MasCulina de futbol sala s’entrena abans d’enfrontar-se a Madrid
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 31/03/2017

| La Selecció s’ha exercitat a primera hora 

de la tarda al Pavelló Municipal El Castell, a 

Esparreguera, l’escenari que albergarà la Fase 

Final del Campionat d’Espanya.

el teMPoral de PluJa i neu fa susPendre 430 Partits de futbol 
i futbol sala a CatalunYa
ACTUALITAT FEDERATIVA 27/03/2017

| El fort temporal de pluja i neu que ha afectat 

Catalunya durant el cap de setmana ha alterat 

la disputa de les competicions federades de 

futbol i futbol sala.

la deleGaCió de tarraGona i les terres de l’ebre orGanitZen la 2a ediCió 
del desafiaMent de Porters de futbol sala
FS NOTÍCIES 31/03/2017

| L’objectiu és que els porters adquireixin 

tècniques per millorar la defensa de la 

seva porteria i afinar la punteria des de  

la llarga distància.

| L’Ajuntament d’Esparreguera ha acollit la 

presentació de la Fase Final del Campionat 

d’Espanya sub 19 masculí de futbol sala.
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| La Selecció Catalana Benjamí ha perdut 2-5 

davant Astúries, i amb aquest resultat ha quedat 

eliminada de la Fase Única del Campionat 

d’Espanya que s’està disputant a Salou.

| La Selecció Catalana Benjamí de futbol sala 

ha aconseguit empatar a 4 davant Castella La 

Manxa en un partit intens i vibrant que no s’ha 

tancat fins els últims segons.

| Les dotze seleccions Benjamines de futbol 

sala, el president de l'FCF, el director de la LCFS 

de l'FCF, i el directiu i delegat a Tarragona, 

juntament amb altres membres federatius, han 

celebrat la trobada oficial del Campionat.

Jornada de teCnifiCaCió Pel Club futbol sala vandellós
FS NOTÍCIES 03/04/2017

soPar ofiCial del CaMPionat d’esPanYa benJaMÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 05/04/2017

PoC PreMi Per una CatalunYa suPerior i Molt intensa
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 05/04/2017

una CatalunYa PoC insPirada Cau eliMinada davant astÚries
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 06/04/2017

Gerard Pusó: "si GestioneM bÉ les eMoCions teniM Molts nÚMeros 
de fer un bon CaMPionat"
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 03/04/2017

| El seleccionador català Benjamí, Gerard Pusó, 

destaca les diferents activitats que han treballat 

amb els jugadors per a que sàpiguen controlar 

els nervis i la pressió del campionat estatal que 

es juga a Salou del 4 al 8 d’abril.

salou aCull la fase ÚniCa del CaMPionat d’esPanYa benJaMÍ de futbol sala
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 03/04/2017

| A l’Ajuntament de Salou s’ha dut a terme la 

presentació de la Fase Única del campionat 

estatal en categoria Benjamí de futbol sala, 

que es disputarà del 4 al 8 d’abril en aquesta 

localitat tarragonina.

tetraCaMPions d'esPanYa de futbol sala!
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 02/04/2017

| La Selecció Catalana sub 19 masculina de 

futbol sala doblega a Múrcia per 7 a 3 en un 

duel vibrant i es converteix en la primera 

selecció d’Espanya en conquerir aquest 

trofeu per quarta vegada consecutiva.

| A Vandellós s’ha desenvolupat una nova Jornada 

de Tecnificació organitzada pel CTEFS i l’Àrea 

Esportiva i Seleccions de la Lliga Catalana de 

Futbol Sala de l'FCF.

ÈXit d’assistÈnCia a la Jornada de Partits territorials de lleida
FS NOTÍCIES 03/04/2017

| El pavelló Municipal de Montblanc s’ha omplert 

per seguir els encontres entre les seleccions 

territorials de Lleida i els equips de la delegació 

de Tarragona.
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| El campionat estatal Aleví de futbol sala, que es 

disputa del 19 al 23 d’abril a Extremadura, serà 

la primera experiència de Rubén González com a 

seleccionador català.

| Ja estan disponibles les noves convocatòries per 

inscriure’s als diferents cursos que organitzen 

l’Escola d’Entrenadors i el Comitè d’Entrenadors 

de la LCFS de l'FCF.

| Ja està disponible l'acta de la reunió de la Junta 

Directiva de la Lliga Catalana de Futbol Sala de 

l'FCF celebrada l'11 d'abril de 2017.

ConvoCatÒria de la ConvenCió de Clubs de futbol sala ordinària
FS NOTÍCIES 12/04/2017

reunió de la Junta direCtiva de la lCfs
FS NOTÍCIES 13/04/2017

s’iniCia el PerÍode d’insCriPCions Per als Cursos d’entrenador
bàsiC i avanÇat de futbol sala
FS NOTÍCIES 13/04/2017

rubÉn GonZÁleZ: “defensareM la saMarreta de CatalunYa aMb orGull, 
saCrifiCi i donant el MàXiM en Cada Partit”
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 18/04/2017

Jornada de teCnifiCaCió a l’ae PenYa esPluGues
FS NOTÍCIES 12/04/2017

| La 8ª Jornada de Tecnificació del CTEFS i l’Àrea 

de Seleccions de futbol sala s’ha desenvolupat 

aquest dimarts 11 d’abril a Esplugues de Llobregat.

Jornada de teCnifiCaCió a l’efs sant Julià de raMis
FS NOTÍCIES 12/04/2017

| Tècnics de les Seleccions Catalanes de futbol 

sala han dirigit la Jornada de Tecnificació 

organitzada pel CTEFS als jugadors del club EFS 

Sant Julià de Ramis, de Girona.

eXtreMadura es ProClaMa CaMPiona d’esPanYa en vÈnCer araGó
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 08/04/2017

| La Selecció d’Extremadura ha guanyat la final 

del Campionat d’Espanya Benjamí de Futbol 

Sala a l’Aragó per 4 gols a 2. El president de 

l'FCF, Andreu Subies, juntament amb el director 

de la LCFS de l'FCF, José Miguel Calle, han 

assistit al partit.

Jornada de teCnifiCaCió del Ctafs a tarraGona
FS ÀRBITRES NOTÍCIES 10/04/2017

| El Comitè arbitral de futbol sala de la LCFS de 

l'FCF ha realitzat una jornada de tecnificació als 

àrbitres de Tarragona.

| La Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF ha 

convocat la Convenció de Clubs per al dissabte 

13 de maig a l'Escola Catalana de l'Esport, a 

Esplugues de Llobregat.



8988

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ConvenCió de Clubs de futbol sala ordinària 
w w w . f c f . c a trecull de premsa

CatalunYa venÇ a balears i aCCedeiX a seMifinals
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 21/04/2017

| La Selecció Catalana Aleví de futbol sala supera 

per la mínima els illencs en un duel molt competit 

i s’enfrontarà demà a la Regió de Múrcia en les 

semifinals del Campionat d'Espanya.

la Millor versió de la seleCCió s’iMPosa a Ceuta
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 20/04/2017

| Catalunya doblega a la vigent subcampiona 

d’Espanya per 4 a 0 gràcies a una gran 

actuació col·lectiva en un partit que ha 

dominat de principi a fi.

la seleCCió alevÍ MasCulina de futbol sala s’entrena 
abans de debutar en la fase ÚniCa del CaMPionat d’esPanYa
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 18/04/2017

| El combinat entrenat per Rubén González 

disputarà demà a les 13.00 hores el seu primer 

partit del torneig davant Castella-La Manxa.

CatalunYa Cau derrotada en el seu debut 
davant Castella-la ManXa
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 19/04/2017

| La Selecció no materialitza les seves ocasions i 

perd davant d'un conjunt manxec més efectiu en 

els últims metres.

CatalunYa, eliMinada en seMifinals davant la reGió de MÚrCia
FS SELECCIONS / CAMPIONATS 21/04/2017

| La Selecció Catalana de futbol sala Aleví  

perd 2 a 3 contra els murcians i cau eliminada 

en les semifinals del Campionat d’Espanya,   

disputat a Extremadura.






