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La delegació tarragonina s'ha multiplicat aquest cap de setmana per fer realitat el seu

primer Clínic d'Entrenadors i la seva primera jornada de promoció del futbol sala

femení en aquest tram final de temporada 2018-2019.

Traca final per posar la cirereta del pastís. Els municipis d' Alforja i de Vila-rodona

s'han convertit aquest cap de setmana en dos dels epicentres principals del futbol sala

tarragoní arran de la celebració del primer Clínic d'Entrenadors i de la primera

jornada de promoció del futbol sala femení a la delegació de Tarragona i Terres

de l'Ebre, dos esdeveniments de nivell amb els quals la Lliga Catalana de Futbol Sala

de la Federació Catalana de Futbol continua apostant de forma ferma pel seu

compromís amb la formació i la promoció del futbol sala arreu de tot el territori català.



El cap de setmana va aixecar el teló amb la primera jornada de promoció del futbol sala

femení a Tarragona, una cita ineludible per les amants d'aquest esport que va comptar

amb un total de 22 participants repartides en les diverses categories del futbol sala

base. El Pavelló Municipal d'Alforja va ser la seu escollida per desenvolupar una

diada molt especial dirigida pels seleccionadors femenins de la delegació de Tarragona

i que va comptar amb la col·laboració de l'Associació 12+1, un actor imprescindible que

es va bolcar amb el treball específic amb les porteres que van participar en l'activitat.

Com és habitual en aquests esdeveniments que enguany també han signat capítols a

les delegacions de Lleida i de Girona, la millora de les capacitats tècniques de les

jugadores i les situacions de joc real, van tornar a esdevenir el dissabte passat les línies

mestres d'una jornada excepcional que va comptar amb el suport de l'Alforja Futbol

Sala i de l'Ajuntament d'Alforja. El consistori i el club van facilitar la seu i el material

necessari i, a més, van convidar a totes les participants a gaudir d'un accés lliure a les

piscines municipals per tal que es poguessin refrescar després dels entrenaments. 



La gran festa del futbol sala femení no va ser l'únic plat fort del cap de setmana

a Tarragona. Després d'unes hores de descans, l'activitat va tornar diumenge al matí

amb el I Clínic d'Entrenadors de futbol sala que se celebra a la delegació, una gran

formació per tots els entrenadors i entrenadores amb vocació per l'ensenyament que

va comptar amb la presència de 30 tècnics de tot el territori. El Casal de la localitat

de Vila-rodona va ser l'amfitrió d'una jornada que va transcórrer dividida en tres

ponències diferents de tres entrenadors de 3r nivell de futbol sala.



Jordi Tuset va obrir les ponències amb la xerrada “Defensa en zona”, una primera

presa de contacte que va actuar d'avantsala de les intervencions de Sergi

Gil, entrenador del Futsal Restaurant Lo Caragol Lleida (equip que actualment

juga a Segona Divisió B), que va titular la seva explicació: “Relació entre tipus de

tasques proposades per l’entrenador i la càrrega d’aquestes”, i la de Quim

Sanllehí, professor de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol,

que va centrar tot el protagonisme en el futbol sala base amb una ponència batejada

amb el nom: “Futbol sala base, el nostre futur: com i per què.”  



Per si la jornada de promoció del futbol sala femení i el I Clínic d'Entrenadors no

hagueren acabat de configurar un menú suficientment complet, la delegació

tarragonina va acabar d'arrodonir el cap de setmana amb la Cloenda de les

Seleccions Comarcals de Tarragona-Terres de l'Ebre i de Lleida, un colofó dolç que

va tenir com a seus principals els municipis de Serral, Montblanc i la mateixa Vila-

rodona.

 


