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Alegria i moltes ganes és el que tant els jugadors i jugadores, com els familiars

d'aquests s'emporten als Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala,

on venen a gaudir d'una experiència única.

60 seleccions, 720 jugadors i jugadores, pares, mares i familiars. Blanes torna a ser

avui dissabte la seu central del futbol sala català. La Ciutat Esportiva del municipi de la

Selva acull des d’aquest matí els Campionats Comarcals de Seleccions Base de

Futbol Sala, una festa en tots els sentits que està protagonitzada íntegrament pels

jugadors i jugadores, i també pels pares i mares de cada participant.

Cada delegació amaga darrere seu una història que la fa pròpia, que la diferencia de les

altres, però en totes elles hi ha un sentiment d’identificació i, sobretot, un denominador

comú en tots els seus integrants: il·lusió per viure de primera mà la celebració



d’uns Campionats Comarcals. 

Maria Da Cruz Hernández, jugadora Cadet de la Selecció Andorrana 

La història de Maria Da Cruz és una d’aquelles que dóna sentit als Comarcals de

Blanes. L’andorrana, i capitana de la seva Selecció, juga a futbol 11 amb l’ ENFAF

d’Andorra, però participa amb el combinat del principat en els tornejos de futbol sala.

Da Cruz, que està disputant els cinquens Comarcals de la seva vida, assegura que “és

una experiència molt emocionant que no tothom pot viure i que s’ha de valorar”. 

L'andorrana admet que les jugadores de la seva selecció se senten “privilegiades per

poder participar en una festa d’aquestes característiques”, i explica que si l’any que ve

Andorra torna a ser convidada, per ella “serà una gran alegria tornar a Blanes i

participar en els seus últims Comarcals” –Da Cruz és Cadet de primer any-.



Pol Esteban Millán, jugador Infantil de la Selecció del Baix Llobregat

Il·lusió i amics. Pel Pol Esteban, aquests són els dos conceptes que li venen primer al

cap quan pensa en els Campionats Comarcals. El jugador de l’AE Martorell explica que

és la segona vegada que participa en aquest esdeveniment i que gaudeix a cada partit:

“M’agrada molt jugar els Comarcals, em fa molta il·lusió venir i m’ho passo molt bé amb

els companys”. 

El jugador del Baix Llobregat també expressa que la d’enguany és l’edició que més

il·lusió li fa: “Vaig venir quan era Benjamí, però aquest any per mi és més especial que

l’anterior”. Tot i la seva joventut, Esteban té molt clar quins són els objectius d’aquests

Campionats: “Els Comarcals són més per venir a gaudir que no pas per venir a guanyar,

tinc moltes ganes de tornar-hi en un futur”. 



Àlex Infantes Sanfèlix, porter Cadet de la Selecció Barcelona Centre

Un clàssic dels Comarcals. Acostumat a passar per diverses de les categories

formatives de la Selecció Catalana, Infantes ja acumula sis participacions en aquests

Campionats Comarcals que cada any paralitzen el panorama del futbol sala català. El

porter de l'AE Les Corts Ubae ja ha jugat a Blanes amb totes les categories possibles,

però tot i això, ha admès que, a vegades, encara apareixen alguns nervis: "Estic molt

content de jugar, al principi dels Comarcals sempre et venen els típics nervis, però

m'encanta participar-hi perquè coneixes a molta gent i aprens moltes coses".

Infantes va debutar a la 2a edició dels Comarcals. Des d'aquella experiència, el porter

explica que el torneig "ha millorat molt i ha evolucionat fins a ser la gran celebració en

què s'ha convertit actualment". 



César Siuró – Pare del Cristian Siuró, jugador del Benjamí de la Selecció de

Tarragona i Terres de l'Ebre

Les ganes per davant dels quilòmetres. La il·lusió no és només cosa de nens, sinó també

dels pares i mares que acompanyen els seus fills a la Ciutat Esportiva de Blanes per

participar als Campionats Comarcals. El cas dels Siuró és d'aquells que fan afició. 160

quilòmetres és el que els separa Blanes de la Pobla de Montornès -poble on juga el

Cristian-. Tot i la distància, la passió de tota la família pel futbol sala és superior:

"Encarem els Comarcals amb molta il·lusió, ens encanta el futbol sala i aquesta és la

cita més important en el calendari".

En César explica que, a casa, els Comarcals es viuen amb molta passió: "Sobretot, el

que inculquem al Cristian és que aquest torneig és per passar-ho bé i gaudir d'una cita

única". El d'enguany són els segons Comarcals d'en Cristian, i com no podia ser d'altra

manera, la família segueix amb molta afició les participacions de la seva estrella: "Es

prepara justament per poder venir a Blanes, estem molt contents de poder-lo



acompanyar". 

Toni Delgado, Cristina Muñoz i Sergio Delgado – Pare, mare i germà de l'Adrià

Delgado, jugador Benjamí de la Selecció de la Catalunya Central

A Blanes amb tota la família. Els Delgado-Muñoz viuen els Comarcals com una festa

familiar. Han vingut fins a la Ciutat Esportiva amb amics i familiars per veure com el

seu fill, l'Adrià Delgado, gaudeix del futbol sala amb la delegació de la Catalunya

Central. La Cristina explica que a casa, igual que l'Adrià, estan molt feliços per poder

venir a aquests campionats i per veure com el seu fill hi participa: "Ja és el segon any

seguit que l'Adrià juga als Comarcals. Tant per ell com per nosaltres és un gran premi".

En Toni explica que des de casa es prenen aquesta gran cita com el que ha de ser, un dia

d'alegria: "Venim amb els amics i amb la família perquè per nosaltres això és una festa,

esperem poder tornar en les pròximes edicions". L'Adrià representa el CFS Manresa. 



Roger Freixa, Eloïsa i Joan, pare i avis del Pau Freixa, jugador Aleví de la

Selecció del Barcelonès Sud

Des de L'Hospitalet amb molta il·lusió. La família d'en Pau Freixa viu amb les mateixes

ganes, i fins i tot amb més nervis, la participació del jove jugador als Campionats

Comarcals de Blanes. Per la família, la idea és clara: passar-ho bé i no pensar en res

més que en la diversió del més petit. L'Eloïsa ho explica: "La qüestió principal és que el

nen gaudeixi, el futbol sala és un esport per divertir-se, per res més". En Joan insisteix:

"La il·lusió que té ell per venir aquí és molt important, crec que aquests Campionats són

una molt bona iniciativa de la Federació Catalana de Futbol".

En Roger, per la seva banda, admet que tota la família encara aquesta celebració amb

moltes ganes: "Són els primers Comarcals del Pau, per nosaltres és una festa del futbol

sala, la cita més important de seleccions de l'any". 



Tota la informació relacionada amb la 8a edició dels Campionats Comarcals de

Seleccions Base de Futbol Sala està disponible a través del banner que hi ha a la

portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala

