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El CFS Arenys de Munt s'ha convertit aquest diumenge en l'amfitrió de la dinovena i

última Jornada de Tecnificació de la temporada que l'Àrea Esportiva i de Seleccions de

l'LCFS ha dut a terme aquesta temporada 2018-2019.

Un "bonus track" per posar la cirereta del pastís. Els equips Infantil,

Cadet i Juvenil femení del CFS Arenys de Munt s'han convertit durant el matí d'avui

en els grans protagonistes de la 19a Jornada de Tecnificació que la Lliga Catalana

de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol realitza aquesta temporada

2018-2019, una diada especial que ha servit per tancar d'una forma definitiva i dolça el

curs de formacions. En aquesta ocasió, l'Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes

de Futbol Sala, amb Jordi Gay, Gerard Pusó i Jordi Barrero com a estendards, ha

visitat el Nou Pavelló Municipal del municipi arenyenc per dirigir tres sessions



d'entrenament plenes de continguts tècnics en què els tres entrenadors han pogut fer

arribar als jugadors i jugadores tots els seus coneixements sobre fonaments bàsics del

futbol sala, uns ideals molt concrets que han acompanyat als 3 seleccionadors durant

les seves carreres com a jugadors i ara, també, com a entrenadors.  

La formació ha aixecat el teló amb els Infantils masculins del CFS Arenys de Munt,

un grup de 9 joves jugadors, de segon any, que han estat els encarregats de trencar el

gel amb unes situacions inicials de creació d'espais, de desmarcatge i de control dels

espais de seguretat amb les quals els tres tècnics han iniciat la formació. Després d'una

primera presa de contacte de 20 minuts, Gay, Pusó i Barrero han persistit en la

transmissió de coneixements amb una sèrie d'exercicis carregats de continguts

tècnics dissenyats amb l'objectiu exprés de donar importància a les situacions d'u

contra u, de dos contra dos i de la finalització de cara a porteria, uns escenaris que han

comptat amb la participació tant de jugadors com dels mateixos entrenadors i que han

actuat de colofó de la primera sessió del matí.



Després de la seva dosi de tecnificació, els Infantils han passat el testimoni a les seves

companyes Juvenils. En aquesta segona tanda, una desena de jugadores del CFS

Arenys de Munt han rebut el mestratge d'uns Jordi Gay, Gerard Pusó i Jordi

Barrero que han apostat per insistir en els mateixos conceptes de la primera sessió,

uns ítems, com ara el desmarcatge, el control dels espais de seguretat i les

definicions davant dels porters, que novament han tingut un paper molt rellevant en el

guió que els tres seleccionadors han seguit per protagonitzar per la tecnificació.



La tradicional taula rodona amb els tècnics del club amfitrió ha estat substituïda

aquesta vegada per una tercera sessió d'entrenament amb els Cadets arenyencs, un

grup molt predisposat que ha brindat als seleccionadors l'oportunitat de treballar la

metodologia seleccionada per la Jornada de Tecnificació de manera molt concentrada i

detallada. Els joves maresmencs han abaixat el teló de la jornada matinal i han estat

els encarregats de posar el punt i seguit a una diada de diumenge que continuarà

aquesta tarda amb els primers partits de les Selecicons Catalanes Prebenjamí i

Aleví femení de futbol sala, dues estrenes dels conjunts quadribarrats que tindran

com a epicentre la mateixa localitat d'Arenys de Munt.



Amb aquest nou capítol de les Jornades de Tecnificació, el dinovè i últim del curs i el

tercer al Maresme, l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala posa

definitivament el punt final a les formacions d'aquesta temporada 2018-2019 amb

clubs federats d'arreu de Catalunya. Així doncs, el CFS Arenys de Munt tanca un

registre de clubs participants que ja comptava prèviament amb el CEFS

Manlleu, d'Osona, l'Atlètic Vidreres FS CE i el CFS Blanesport 83, de la Selva, el CFS

Mediterrani Cambrils i el CFS Reus 2010, del Baix Camp, el CE Dosrius Maresme i

e l CE Alella FS, del Maresme, el Santa Coloma Futsal, el Club Horta FS, 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.



 


