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Els protagonistes de la 8a edició dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de

Futbol Sala posaran el colofó a la temporada 2018-2019 amb quatre cloendes de final

de curs repartides per tot Catalunya.

Torna l'espectacle de les Comarcals. Les Seleccions Comarcals Base de futbol sala

que van participar a la 8a entrega dels Campionats Comarcals, celebrada a la Ciutat

Esportiva de Blanes el 8 i 9 del desembre passat, tornaran a l'acció aquest cap de

setmana amb la disputa de la Cloenda de Seleccions Comarcals en diverses

localitats de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona, una traca final que se

celebrarà repartida en un total de vuit pavellons diferents: Can Xaubet (Pineda de

Mar), el Salvador Boada (Olesa de Montserrat), el CEM Josep Gomis (Montblanc)

i els Municipals de Castellgalí, de Lliçà de Vall, d e Sarral, de Vila-rodona i de

Tordera, tot un seguit de seus que es convertiran en els epicentres de la festa de final



de curs de les Seleccions Comarcals en aquesta temporada 2018-2019.

La festa donarà el seu tret de sortida demà dissabte amb els primers partits del cap de

setmana entre els diferents combinats. El Pavelló Can Xaubet de Pineda de Mar

acollirà a partir de les 9.00 hores un quadrangular entre les seleccions Benjamí, Aleví i

Infantil del Barcelonès Nord, Centre, Sud i la del Maresme, un torneig lúdic i festiu

que servirà perquè les joves promeses del futbol sala català es tornin a retrobar.
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Les Seleccions Aleví, Benjamí, Infantil i Infantil femení del Vallès Oriental, del

Vallès Occidental, del Baix Llobregat i de Catalunya Central tampoc es perdran la

cita i signaran un retrobament de final de temporada repartit en tres seus diferents.

Els Alevins tindran com a epicentre de les activitats el Municipal de Castellgalí,

mentre que el Municipal de Lliçà de Vall  acollirà els Benjamins i el Salvador Boada

d'Olesa de Montserrat els Infantils masculins i femenins.
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Les Seleccions de Girona també començaran demà un cap de setmana ple d'activitat

en què els combinats Benjamí, Aleví, Cadet i Infantil acomiadaran la temporada amb

tot un reguitzell de partits, entre dissabte i diumenge, emmarcats en el IV Memorial

Juan Manuel Rueda. Els combinats gironins jugaran al Pavelló Municipal de

Tordera davant de diversos equips del futbol sala base de l'Athlètic Tordera Parc FS,

del Futsal Arenys de Mar i del La Unión-Las Palmas FS.



Els municipis de Sarral, Montblanc i Vila-rodona (Tarragona) seran els amfitrions de

la Cloenda de les Seleccions dels combinats de Tarragona-Terres de l'Ebre i de

Lleida. Els pavellons de les tres localitats actuaran de seus principals d'una jornada de

diumenge que donarà el seu tret de sortida amb la primera edició del Clínic

d'Entrenadors de Tarragona , amb les ponències de Quim Sanllehí (entrenador de

3r nivell i professor a l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol),

de Sergi Gil (entrenador de 3r nivell i tècnic del Futsal Restaurant Lo Caragol, de

Segona Divisió B) i de Jordi Tuset (entrenador de 3r nivell), i que continuarà a la tarda

amb els partits de les Seleccions participants.
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