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Una quarantena de jugadores de futbol sala d'entre 6 i 18 anys han participat aquest

diumenge en la primera jornada de promoció del futbol sala femení que La Lliga

Catalana de Futbol Sala ha celebrat a Seròs (Lleida).

Homenatge multitudinari al futbol sala femení. El Pavelló Municipal de Seròs ha

acollit aquest diumenge la primera jornada de promoció de futbol sala femení que

l a Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha

desenvolupat a Catalunya. Una quarantena de jugadores d'arreu del territori,

federades i no federades, van prendre part ahir en una diada única, oberta i pionera

dirigida al mestratge i al creixement del futbol sala femení a casa nostra, una tarda

repleta d'activitat que va fer vibrar el municipi del Segrià.   

Els exercicis de tecnificació, les activitats lúdiques, els partits i altres sorpreses com



ara sortejos i obsequis, van ajudar a construir una atmosfera sensacional que va tenyir

de color un Municipal de Seròs ple de gom a gom que va gaudir durant més de

quatre hores amb aquesta iniciativa inèdita creada per l'LCFS. 

Arran de la gran participació de joves jugadores, l'organització va haver de dividir en

dos grups a totes les participants per tal de donar el tret de sortida a la formació. Els

tècnics de les Seleccions de Lleida van ser els encarregats de trencar el gel amb un

reguitzell d'escenaris dirigits a la transmissió de conceptes tècnics i tàctics del futbol

sala per la millora de la tècnica individual de totes les assistents. 

Aquest primer bloc, més analític i individualitzat, va donar posteriorment el testimoni a

un segon bloc protagonitzat per l'aplicació de tots aquests fonaments en situacions

reals de partit, una sèrie de simulacions de joc real que van anar a càrrec de les

jugadores i del cos tècnic del C.F Cervera-Segarra femení, de Segona Divisió

Nacional, que amb el seu entrenador, Moha Zahti, al capdavant, van signar una sessió

basada en les dualitats i en la seva posada en escena. 



Per si les més de tres hores d'entrenament i de diversió sobre la pista no haguessin

sigut suficients, els membres de l'organització van voler posar un colofó dolç a la

jornada amb un berenar col·lectiu i amb un seguit de sortejos i d'obsequis per a totes les

participants, una traca final de regals que incloïa material de futbol sala de tota mena,

com per exemple pilotes i samarretes, gentilesa de l'LCFS. 



La cita va comptar amb la presència de l'alcalde de Seròs, Gabriel Pena, i del tinent

d'alcalde i regidor d'esports, Òscar Pena, a més de tota l'estructura de la delegació de

Lleida. La Lliga Catalana de Futbol Sala continua apostant i vetllant pel

desenvolupament del futbol sala femení amb esdeveniments com el de Seròs i amb

campanyes com la d'#Orgullosa, una iniciativa de la Federació Catalana de

Futbol que pretén potenciar l'esport, en especial el futbol, el futbol sala i el futbol

platja, entre les jugadores d'arreu de Catalunya.
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