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El segon cap de setmana de la 10a Festa del Futbol Català dona el seu tret de sortida

avui divendres amb un 8è Desafiament de Porters de futbol sala de Barcelona que

obrirà de forma oficial tot el reguitzell d'activitats organitzades durant el cap de

setmana.

Un cap de setmana amb denominació d'origen propi. Martorell acollirà aquest cap de

setmana una llarga marató de futbol sala emmarcada en la 10a edició de la Festa del

Futbol Català, la gran festa de final de temporada en què tot l'univers del futbol sala

català s'uneix en una traca final de tres dies repleta d'esdeveniments per a totes les

edats i categories. En aquesta desena entrega, l’Auditori del Centre Cultural de

Martorell (Plaça de les Cultures, s/n. Martorell), el Pavelló Esportiu Municipal (Av.

Fèlix Duran i Canyameres, 1. Martorell) i el Pavelló d'Esports Can Cases (Av. Can

Cases, s/n. Martorell) seran els epicentres d'un menú replet d'esdeveniments que



aixecarà el teló amb el 8è Desafiament de Porters de Barcelona i que l'abaixarà amb

l a Cloenda de les Seleccions Catalanes de futbol sala de la temporada 2018-

2019. 

El 8è Desafiament de Porters de Barcelona obrirà la graella d'activitats del cap de

setmana a avui divendres a les 17.30 hores a Can Cases, una cita ineludible que

comptarà amb més d'una cinquantena de porters i porteres d'arreu de Catalunya.

En el mateix interval horari (de 18.00 hores a 21.00 hores) però localitzats en el

Pavelló Municipal de la localitat martorellenca, es realitzaran tres entrenaments

corresponent a la preparació del Clínic d'Entrenadors organitzat pel Comitè

Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala. 



El matí de dissabte estarà protagonitzat de forma molt notable per les promeses del

futbol sala català, joves estrelles de categoria Debutants que tancaran al Pavelló

Municipal i a Can Cases la seva temporada amb una gran Trobada configurada per un

cartell de 10 equips d'arreu del territori. Els més menuts de l'auca del futbol sala a

casa nostra participaran a la Trobada dividits en dos grups de 5 equips i jugaran un

total de quatre partits, dos en un pavelló i dos en l'altre.



EQUIPS PARTICIPANTS TROBADA FINAL DE PROMESES

GRUP 1

CFS Esparreguera

Montcada FS "B"

FS Tàrrega

Palau-solità i Plegamans 2007

CFS Porqueres

GRUP 2

Olesa FS

Sant Joan Despí CFS

CFS Quart

Agramunt CFS

Montcada FS "A"

Les estrelles més menudes del futbol sala català no seran les úniques que entraran en

joc durant el matí de dissabte. També es desenvoluparan les primeres ponències

teòriques i pràctiques del Clínic d'Entrenadors del CTEFS, a més de la 10a

Jornada de Tecnificació del Comitè d'Àrbitres de Futbol Sala . L'Auditori del

Centre Cultural acollirà les parts analítiques dels dos esdeveniments, mentre que el

Pavelló Municipal serà l'epicentre dels dos blocs pràctics. 



Les ponències teòriques i pràctiques del Clínic d'Entrenadors continuaran a partir de

les 16.00 hores, conjuntament amb el Clínic d'Àrbitres, i s'uniran a la realització del

Clínic d'Àrbitres de futbol sala, una formació de luxe, organitzada pel

CTAFS, destinada als joves col·legiats amb vocació que gaudiran d'un esdeveniment

únic que els permetrà continuar amb el seu creixement professional. 

Una hora abans de la represa del Clínic d'Entrenadors, a les 15.00 hores, començarà un

dels plats forts del cap de setmana: el gruix de 10 finals de Copa Catalunya que

configuraran una de les activitats principals del segon cap de setmana de la 10a Festa

del Futbol Català. L'AE Les Corts UBAE i el Barça Lassa seran els encarregats

d'obrir la ronda de finals amb un primer tastet corresponent a la gran final en categoria

Aleví. Can Cases acollirà tota la graella d'enfrontaments de Copa Catalunya, una

programació de duels sensacionals que es disputaran repartits entre dissabte i

diumenge: les finals d'Alevins (15.00 hores), Infantils (17.00 hores), Cadets (19.15

hores) i Juvenils (21.30 hores) el dissabte, i les de les Cadets femenines (9.00

hores), Alevins femenines (10.30 hores), Juvenils femenines (12.15 hores),



Infantils femenines (14.30 hores), Prebenjamins (16.00 hores) i Benjamins

(17.30 hores), el diumenge. 

Per si tota aquesta activitat no fos suficient, la Cloenda de les Seleccions Catalanes

de futbol sala de la temporada 2018-2019 (19.30 hores) serà l'encarregada de

posar la cirereta del pastís a un cap de setmana de somni en què el futbol sala es

convertirà en el centre de totes les mirades. Els combinats quadribarrats que han

representat Catalunya durant tota la temporada en els Campionats d'Espanya de

Seleccions Autonòmiques rebran un homenatge especial per la seva entrega i

dedicació amb la Selecció, una cloenda única que posarà la bandera de quadres a les

activitats de futbol sala de la 10a Festa del Futbol Català.



 


