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Catalunya sub 20 i sub 17 femenina de futbol sala, recentment campiona i

subcampiona d’Espanya, es col·loquen com a seleccions de referència a nivell nacional,

demostrant el bon estat de salut del futbol sala català femení.

El futbol sala català femení es troba en un punt àlgid. Prova d’això és la remesa de

grans jugadores que estan pujant i que, representades amb les Seleccions Catalanes

de Futbol Sala, han aconseguit, aquest passat cap de setmana, proclamar-se

subcampiones, en categoria sub 17 femenina i campiones, en categoria sub 20

femenina, d’Espanya.

Una fita que comporta un treball previ molt important, on cal ressaltar la gran tasca

que desenvolupen els clubs catalans, amb el dia a dia de les jugadores, i, a més, amb el



treball específic que realitza l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala.

En menys d’un mes, la Selecció Catalana sub 20 i sub 17 femenina, han disputat la fase

prèvia del Campionat d’Espanya de Seleccions Territorials, del 3 al 5 de gener, a

Sabadell, sortint-ne invictes i passant com a primeres de grup, i han competit la fase

final del campionat, el 9 i 10 de febrer, a Las Rozas (Madrid), plantant-se a la gran final i

emportant-se una copa cadascuna d'elles.

En categoria sub 17 femenina, les noies dirigides pel seleccionador Jordi Barrero, han

protagonitzats dues fases amb un nivell d’intensitat molt elevat, on han materialitzat

un munt d’ocasions, tal i com mostren els resultats dels partits:



CATALUNYA SUB 17 FEMENINA DE FUTBOL SALA

FASE PRÈVIA CATALUNYA 13 - 1 CASTELLA LA MANXA

FASE PRÈVIA CATALUNYA 8 - 0 ARAGÓ

SEMIFINALS CATALUNYA 5 - 3 REGIÓ DE MÚRCIA

FINAL ANDALUSIA 4 - 3 CATALUNYA

Així doncs, a nivell de gols, Catalunya sub 17 femenina ha registrat 29 gols a favor,

i només 8 gols en contra. 

En categoria sub 20 femenina, aquesta Selecció Catalana venia precedida de la

vigent campiona d’Espanya sub 21 femenina de la temporada anterior i que, el

seleccionador Jordi Gay, ha dirigit enguany, aconseguint revalidar el títol.



CATALUNYA SUB 20 FEMENINA DE FUTBOL SALA

FASE PRÈVIA CATALUNYA 2 - 1 CANÀRIES

FASE PRÈVIA CATALUNYA 1 - 0 ARAGÓ

SEMIFINALS CATALUNYA 3 - 1 REGIÓ DE MÚRCIA

FINAL GALÍCIA 1 - 2 CATALUNYA

Entre la fase prèvia i la fase final, Catalunya sub 20 femenina ha sumat 8 gols a

favor, i 3 gols en contra. 

Catalunya torna a deixar registre al llibre d’història de les Seleccions Catalanes de

Futbol Sala i dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques femenines de

Futbol Sala, aconseguint un subcampionat, en categoria sub 17 femenina, i un

campionat en categoria sub 20 femenina.

Això es tradueix en què en les darreres vuit temporades, la categoria sub 17



femenina ha assolit 1 campionat i 3 subcampionats d’Espanya, i la categoria sub

20 femenina, dos campionats (un d’ells, quan era categoria sub 21 femenina). A més,

la categoria Infantil femenina, la temporada passada va assolir, també, el

Campionat d'Espanya.

HISTÒRIC CAMPIONATS D'ESPANYA

Temporada 2011-2012 Sub 17 fem Campiones

Temporada 2012-2013 Sub 17 fem Subcampiones

Temporada 2015-2016 Sub 17 fem Subcampiones

Temporada 2017-2018
Infantil fem Campiones

Sub 21 fem Campiones

Temporada 2018-2019
Sub 17 fem Subcampiones

Sub 20 fem Campiones



 


