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La present temporada 2017-2018 és històrica per l’assoliment de 4 Campionats

d’Espanya de Seleccions Territorials de Futbol Sala per part de les categories Aleví,

Infantil femenina, sub 19 i sub 21 femenina.

L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala escriu una nova pàgina, fent

història en la present temporada 2017-2018 pels bons resultats obtinguts.

Una vegada finalitzat el darrer Campionat d’Espanya de Seleccions Territorials de

Futbol Sala, aquest passat cap de setmana, on la Selecció Catalana Infantil femenina

s’ha proclamat campiona, es tanca una temporada per emmarcar.

Fent un resum cronològic, primerament va ser la Selecció Catalana sub 21 femenina

de Futbol Sala la que, el diumenge 25 de febrer de 2018, va superar la Regió de



Múrcia per 3 gols 2 al Pavelló Municipal d’Esports de Salou per proclamar-se, per

primera vegada, campiones d’Espanya.

A continuació, la Selecció Catalana sub 19 de Futbol Sala continua trencant

esquemes i, com no ha fet encara cap altre selecció autonòmica, per cinquè any

consecutiu, ha assolit el Campionat d’Espanya superant l'Aragó a la gran final per 2

gols a 3, el passat diumenge 15 d’abril de 2018 al Palacio de los Deportes d'Utebo de

Saragossa.



Dues setmanes després, va ser la Selecció Catalana Aleví de Futbol Sala la que va

disputar un brillant campionat en la seva Fase Única disputada a Cantàbria, on va

superar tots els seus rivals plantant-se, el dijous 26 d’abril de 2018, a la gran final

contra l'Aragó, en la qual va guanyar per 1 gol a 8. La Selecció va tancar un campionat

espectacular amb un balanç de 44 gols a favor i només 3 en contra en 5 partits

disputats.



Finalment, la darrera selecció en competir ha estat la Selecció Catalana Infantil

femenina de Futbol Sala, que aquest passat diumenge 27 de maig de 2018, a Noia,

Galícia, s’ha proclamat, de manera brillant, campiona d’Espanya després de superar

per 0 gols a 2 Madrid a la gran final, deixant enrere a quatre rivals davant dels quals

s’han mostrat molt superiors, anotant 18 gols i encaixant-ne només 1.



Així doncs, Catalunya Aleví, Infantil femenina, sub 19 i sub 21 femenina s’han

proclamat Campions i Campiones d’Espanya, fet que denota la gran tasca que

s’està desenvolupant des de l’Àrea Esportiva i de Selecciones Catalanes de Futbol

Sala, tant en categories masculines com femenines.

En les darreres 7 temporades, les Seleccions Catalanes de Futbol Sala han assolit 13

Campionats i 7 Subcampionats d’Espanya.

TEMPORADA 2011-2012

SUB 17 FEMENINA CAMPIONA

TEMPORADA 2012-2013

ALEVÍ CAMPIONA

SUB 16 SUBCAMPIONA

SUB 17 FEMENINA SUBCAMPIONA



SUB 19 SUBCAMPIONA

TEMPORADA 2013-2014

INFANTIL CAMPIONA

SUB 16 SUBCAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

TEMPORADA 2014-2015

ALEVÍ SUBCAMPIONA

SUB 16 SUBCAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

TEMPORADA 2015-2016

SUB 16 CAMPIONA

INFANTIL CAMPIONA

SUB 17 FEMENINA SUBCAMPIONA

SUB 19 CAMPIONA

TEMPORADA 2016-2017

SUB 19 CAMPIONA

TEMPORADA 2017-2018

ALEVÍ CAMPIONA

INFANTIL FEMENINA CAMPIONA



SUB 19 CAMPIONA

SUB 21 FEMENINA CAMPIONA

 


