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El club barceloní ha estat l'amfitrió de la setzena Jornada de Tecnificació de la

temporada i de la segona d'un mes de maig en què l'LCFS farà molts quilòmetres per

continuar signant noves formacions arreu de Catalunya.

Continua la marató del mes de maig. Els equips Aleví i Cadet del Club Horta Futbol

Sala s'han convertit durant la tarda d'avui en els protagonistes de la 16a Jornada de

Tecnificació que la Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF ha realitzat aquesta

temporada 2018-2019, la segona a la ciutat de Barcelona (després de visitar el CEFS

Prosperitat el mes de desembre passat) i la segona del mes de maig. En aquesta

ocasió, l'Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala, representada

avui pels seleccionadors Jordi Gay, Gerard Pusó i Jordi Barrero, ha visitat l'Escola

Pau Casals de la capital catalana per dirigir dues sessions d'entrenament repletes de



continguts tècnics en què els tres entrenadors han pogut transmetre tots els seus

coneixements sobre fonaments i conceptes essencials del futbol sala a tots

els jugadors. Com és habitual, l'èmfasi en l'ensenyança de fonaments bàsics del joc,

que després esdevenen transcendentals en les situacions reals de partit, ha marcat la

metodologia desenvolupada durant tota la jornada.

La Jornada de Tecnificació ha donat el seu tret de sortida amb els Alevins del Club

Horta FS, un grup de 20 joves jugadors que han estat els primers a trencar el gel amb

uns exercicis de creació d'espais, de desmarcatge i de control dels espais de seguretat

dissenyats per actuar de preludi de la formació. A continuació, després d'una primera

presa de contacte de 20 minuts, els seleccionadors catalans han presentat als

jugadors barcelonins un reguitzell de situacions plenes de continguts tècnics en què

han volgut posar èmfasi en l'u contra u, en el dos contra dos i en la finalització davant

de porteria, uns escenaris que han servit per abaixar el teló a la primera sessió de la

tarda.



Després de la seva dosi de tecnificació, els Alevins han passat el testimoni als seus

companys Cadets. En aquest segon torn, gairebé una quinzena de jugadors del Club

Horta FS han rebut el mestratge d'uns Jordi Gay, Gerard Pusó i Jordi Barrero que,

fidels als seus ideals, han volgut reforçar la transmissió dels mateixos

fonaments tècnics de la primera sessió amb un entrenament molt complet construït

amb l'objectiu d'ajudar als jugadors barcelonins a perfeccionar les seves habilitats

tècniques. Tal com marca l'ADN de les Jornades de Tecnificació, el treball del control

dels espais de seguretat, les definicions entre els tres pals i la capacitat

del desmarcatge han tingut novament un paper molt rellevant en tot el transcurs dels

entrenaments.



Seguint la tradició habitual de les Jornades de Tecnificació , els entrenadors i

coordinadors del club amfitrió, en aquesta ocasió els del Club Horta FS, han pres

part en una taula rodona amb els seleccionadors després de les sessions, una xerrada

oberta que s'ha realitzat amb l'objectiu d'intercanviar opinions sobre la

importància dels aspectes tècnics i tàctics desenvolupats durant les instruccions

prèvies amb els jugadors.



L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala segueix apostant en

aquest 2019 per la iniciativa de les Jornades de Tecnificació com una gran eina de

formació que seguirà protagonitzant noves entregues durant la temporada amb altres

clubs federats d'arreu de Catalunya. Amb l'edició d'avui, la setzena de la temporada, el

Club Horta FS s'afegeix a un registre d'entitats participants que ja comptava

prèviament amb l'Atlètic Vidreres FS CE i el CFS Blanesport 83, de la Selva, el CFS

Mediterrani Cambrils, del Baix Camp, el CE Dosrius Maresme i el CE Alella FS, del

Maresme, el Santa Coloma Futsal, el Club Esportiu Al'heña i el CEFS Prosperitat,

del Barcelonès, el CFS Molins 99 i l'EFS Jordi Torras , del Baix Llobregat, el CE

Maristes Montserrat Lleida i el CFS Linyola, de Lleida, l’Olimpyc Floresta FS i el CE

González-Serra, del Vallès Occidental, i l'Athletic Vilatorrada, del Bages.



 


