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La nova iniciativa estival de la Lliga Catalana de Futbol Sala, el Campus de Futbol Sala,

ha posat punt final a una setmana carregada de diversió, companyonia i molt futbol

sala.

El primer Campus de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala, realitzat a l’Hotel

Berga Park del 21 al 26 de juliol del 2019, ha finalitzat avui amb l’entrega de

diplomes als 76 participants. Després d’una intensa setmana, en què els jugadors i

les jugadores han pogut gaudir de molts entrenaments específics i especialitzats de

futbol sala amb tècnics molt qualificats i, a més, de diverses activitats lúdiques i

recreatives, han rebut una insígnia commemorativa, per haver format part de la

primera edició del Campus de l’LCFS.



A més, ahir els presents al campus, van tenir nova visita. Anna Muniesa, portera de

l’AE Penya Esplugues de la Primera Divisió Femenina, campiona d’Espanya amb la

Selecció Catalana sub20 Femenina i bronze olímpic amb la Selecció Espanyola Sub18

Femenina a Buenos Aires l’any 2018, va apropar-se fins a Berga. Muniesa, va atendre

tots els participants i sobretot, els porters del campus, aconsellant-los i transmetent-

los els seus coneixements.



Però Anna Muniesa no va ser l’única sorpresa, ja que va estar acompanyada per la

Seleccionadora Absoluta d’Espanya Femenina, Clàudia Pons. L’entrenadora de Bagà,

va explicar als jugadors i les jugadores l’experiència de viure i guanyar un campionat

europeu i va sortejar diverses samarretes del Comitè Olímpic Espanyol. A més, va

emfatitzar en els grups femenins, que s’està progressant molt en el futbol sala català

femení, però que els queda molt camí per recórrer i han de ser elles mateixes qui donin



les primeres passes i s’esforcin.

Per concloure el campus de forma especial i divertida, els jugadors i les jugadores van

disputar ahir a la tarda la fase prèvia d’un torneig 3x3 i la fase final després de

sopar. Per la seva banda, els porters i les porteres van realitzar en el mateix format un

desafiament de porters. El colofó final va ser el partit d’exhibició que van oferir els



monitors del campus i la traca final, la posada en escena de les coreografies que

cada grup va preparar al llarg de la setmana. Les que van mostrar més ritme i

originalitat van ser les jugadores del grup Cadet femení!

El Director del I Campus de l’LCFS, Jordi Barrero, ha valorat molt positivament el

desenvolupament de l’activitat. Barrero considera que “ha estat un èxit, perquè els



jugadors i les jugadores s’ho han passat genial, realitzant moltes masterclass amb

diferents tècnics, que els han aportat nous coneixements del futbol sala”. A més, Jordi

Barrero assegura que “hem aconseguit transmetre als participants els valors que vam

fixar el primer dia i s’han creat noves amistats i cohesió de grup, objectiu important del

campus igual que l’ampliació de coneixements esportius”.
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http://fcf.cat/media/album/i-campus-de-futbol-sala-de-l-lcfs-3a-part/1
https://www.youtube.com/watch?v=Y3-XMARhJaQ

