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La delegació de Girona ha signat aquest dissabte el primer Desafiament de Porters de

futbol sala de la vigent temporada on han participat 54 joves porters i porteres d’arreu

de Catalunya en categories repartides des de Benjamí fins a Cadet.

Els porters i porteres d’arreu de Catalunya brillen a Vidreres. El Comitè Tècnic

d’Entrenadors de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació

Catalana de Futbol ha signat aquest dissabte 1 de febrer el primer Desafiament

de Porters del curs a Vidreres, de la delegació de Girona. Un total de 54 porters i

porteres de tota Catalunya, dividits en categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

s’han reunit al Pavelló Municipal de Vidreres per posar a prova les seves habilitats

sota els pals i afinar la seva punteria amb la pilota als peus. Un cop més la Lliga

Catalana de Futbol Sala segueix apostant per a la formació en categories base i en

http://desafiamentsportersfs.fcf.cat/


aquest cas, exhibir la importància de la figura dels porters i porteres en el futbol sala.

Ha estat una jornada plena d’emocions que ha donat el tret de sortida a les 16.00 hores

i que ha finalitzat al punt de les 21.00 hores, sent el segon Desafiament de Porters de

la història a la delegació de Girona amb un creixement respecte al primer, on van

participar 43 porters. I és que aquesta edició ha comptat amb 54 porters i porteres

d’arreu del territori català repartits en 10 Benjamins, 19 Alevins, 12 Infantils i 13

Cadets, que ha permès dissenyar una estructura de competició amb una fase de grups

i una fase final, un quadre que ha acabat definint els guanyadors i guanyadores

d'aquest magnífic Desafiament de Porters de Vidreres i que ha comptat, com és

habitual, amb la col·laboració de l'associació 12+1. 



Després de disputar les fases de grups i arribar a les diferents semifinals per

categories, els podis s’han anat configurant fins a arribar a tenir totes les places

ocupades. Aquests són els primers classificats del Desafiament de Porters de

Girona 2020:

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat   Joel Vilanova

2n classificat Gabriel Pardo

3r classificat Max Bruguera



CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat  Biel Coll

2n classificat Javier Contreras

3r classificat Marc Manzano

CATEGORIA INFANTIL

1r classificat Jordi Corral

2n classificat Christian Ceclan

3r classificat Biel Bigas

CATEGORIA CADET

1r classificat  Lluís Inglada

2n classificat Max Artasu

3r classificat Lucas Romero



El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala ja té obertes les inscripcions per als

interessats que es vulguin apuntar als Desafiaments de Porters que se

celebraran a Barcelona, Tarragona i Lleida  durant la temporada 2019-2020. Totes

aquelles persones interessades a realitzar la inscripció ho poden fer accedint

directament a: desafiamentsportersfs.fcf.cat

A l'acte, hi ha assistit el delegat de l'LCFS a Girona, Xavier Farrarons, i el delegat de

l'LCFS al Maresme, Juan Vázquez. 
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