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Arriba la primera edició del Campus d’estiu de futbol sala que organitza la Lliga

Catalana de Futbol Sala de l’LFCF, del 21 al 26 de juliol, a Berga, on 76 participants

gaudiran d’una experiència única.

Les motxilles carregades d’il·lusió. Els 76 inscrits per participar en el primer Campus

de Futbol Sala que organitza la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol, ja tenen posat el compte enrere per agafar les motxilles i iniciar

l’aventura, l’aprenentatge i la diversió que viuran al llarg de sis dies, on respiraran

futbol sala.
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Amb l’objectiu de la pràctica exclusiva del futbol sala i la realització d’altres activitats

lúdiques complementàries a l’aire lliure, s’ha basat aquest Campus de Futbol Sala que

es durà a terme entre el Pavelló d’Esports de Berga (C/ Guillem de Berguedà, s/n.

Berga) i l’Hotel Berga Park (Carretera de Solsona, 1. Berga). Un espai de natura i

tranquil·litat ideal per la pràctica esportiva i lúdica.

Serà el diumenge 21 de juliol quan es donarà el tret de sortida al campus amb l’arribada

de tots els seus participants, els quals s’instal·laran a l’allotjament i rebran les primeres

instruccions de mans del director del Campus, el seleccionador català Jordi Barrero,

juntament amb el secretari tècnic de les Seleccions Catalanes de futbol sala, Jordi

Gay.

Cinc són les categories participants en aquest Campus. Concretament, la Benjamí,

l’Aleví, la Infantil masculina, la Infantil femenina i la Cadet femenina.



Un equip de tècnics de luxe dirigirà aquest campus. Entre ells, destacar a la

seleccionadora espanyola absoluta femenina de futbol sala, Clàudia Pons, així com

els seleccionadors catalans, Gerard Pusó, Ivan Calle i Juani Mora.

Tots ells seran els encarregats d’acompanyar als jugadors i jugadores durant tota la

setmana i ensenyar-los a millorar les seves capacitats bàsiques, tant tècniques com

tàctiques, a més dels fonaments tècnics individuals dels porters/es i la prevenció de

lesions en el futbol sala, conjuntament amb la creació d’hàbits saludables.

A tot això, anticipar que al llarg del campus els participants rebran alguna visita

sorpresa de mans de convidats professionals que s’aproparan fins a Berga.

Aquest és el cartell d’aquesta primera edició del Campus de Futbol Sala de l’LCFS:



Tota la informació  sobre el I Campus de Futbol de l’LCFS està disponible a través del

següent díptic:



Tots els dubtes o consultes, així com els aclariments, es podran fer arribar a través del

correu electrònic campuslcfs@fcf.cat. 
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