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Les Seleccions Catalanes Infantil masculina i femenina de futbol sala han tancat les

seves Jornades de Convivència amb l’objectiu de continuar agafant rodatge i preparar-

se pels Campionats d’Espanya que disputaran del 19 al 22 de març.

Les llistes definitives ja treballen conjuntament. Les Seleccions Catalanes Infantil

masculina i femenina de futbol sala tancaran aquesta tarda les seves Jornades de

Convivència, dos dies replets d’entrenaments i d’activitats a cavall entre Berga i

Bagà, on els dos combinats s’han conjurat per a preparar els Campionats d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques de futbol sala, que disputaran del 19 al 22 de març.



Arribar i moldre. Les dues seleccions van iniciar l’expedició des del Parc Esportiu de

Cornellà de Llobregat el divendres 31 de gener a les 16.00 hores i els quadribarrats es

van desplaçar directament al Pavelló Municipal de Bagà, que va obrir les seves

portes pels entrenaments de la catalana. L’Infantil femení, amb el seleccionador Jordi

Barrero al capdavant, van ser les primeres a exercitar-se amb una primera

instrucció que va començar a les 18.30 hores i que va finalitzar noranta minuts més

tard per donar pas a la Selecció Catalana Infantil masculina de futbol sala, sota les

ordres del seleccionador Gerard Pusó.



A les 21.00 hores l’expedició catalana es va desplaçar fins a l’Hotel Berga Park de la

capital del Berguedà, on els jugadors i jugadores de la Selecció Catalana van poder

reposar les forces i descansar per a la doble sessió del dissabte.



A partir de les 10.00 hores, les jugadores de l’Infantil femení han estat les primeres

a vestir-se de curt per a realitzar la segona sessió de les Jornades de Convivència. Jordi

Barrero ha preparat una sessió tàctica amb fonaments de cara als Campionats

d’Espanya. El seleccionador català ha comptat amb la llista definitiva de 12 jugadores:



SELECCIÓ CATALANA INFANTIL FEMENINA DE FUTBOL SALA

JUGADORA CLUB

ONA SOLANS CASADESÚS CN CALDES FS

TANIA PALOMAR VIDAÑA PARETS FS

NOA AGUILAR MUÑOZ RIPOLLET FS

PAULA VILLAR BOSCH AE PENYA ESPLUGUES

LARA RODRÍGUEZ ANGERER AE PENYA ESPLUGUES

CLÀUDIA CIERCOLES CHICA AE PENYA ESPLUGUES

LAIA GARRIGA BELTRAN CN CALDES FS

CARMEN BELLO AGUILÓ EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL

XÈNIA CASADÓ PUIG CLUB SALOU FUTBOL SALA

BERTA SOLÉ RECIO AE LES CORTS UBAE

SILVIA CUARTERO BERMEJO AE LES CORTS UBAE

SÒNIA CARDONA GÓMEZ PB MONTMELÓ



A partir de les 11.30 hores ha estat el torn de l’Infantil masculí de futbol sala qui

s’han posat la vestimenta de treball. Gerard Pusó ha pogut treballar fonaments

tècnics al Pavelló Municipal de Bagà, ja que ha pogut comptar amb la llista

definitiva de 12 jugadors.



SELECCIÓ CATALANA INFANTIL MASCULINA DE FUTBOL SALA

JUGADOR CLUB

ERIC LUCAS ESPALLARGAS CN CALDES FS

ALEIX MOLIST MARTÍNEZ CN CALDES FS

IZAN VARGAS MÁLAGA FC BARCELONA

ROC MOLINS TARAFA FC BARCELONA

GERARD ÁLVAREZ CAMBRINI FC BARCELONA

HÈCTOR PASTOR CHECA CLUB MANRESA FUTBOL SALA

MARIO PLAZA SÁNCHEZ CLUB MANRESA FUTBOL SALA

GERARD GARCIA PÉREZ FUTSAL ARENYS DE MAR

ALEX TROSZYNKSY MANZANO AE ELS CORTS UBAE

BIEL ROVIRA CANO AE LES CORTS UBAE

MAX SERRAVIÑALS SALVAT AE LES CORTS UBAE

MIQUEL GONZÁLEZ GAYA FS GARCIA



L a delegació de Catalunya ha abandonat Bagà després de les dues primeres

sessions i ha posat rumb a Berga, on els combinats catalans s’han tornat a instal·lar a

l’Hotel Berga Park. Allà, han pogut carregar forces amb el dinar, descansar a les seves

habitacions per a la tarda, tornar a entrenar.

Els catalans tornaran aquesta tarda a la feina amb l’última sessió d’entrenament, amb



la qual posaran el punt final a les Jornades de Convivència. Seran altre cop la

Selecció Catalana Infantil femenina de futbol sala qui obrà la tarda amb un

entrenament que començarà a les 16.00 hores, mentre que seran els Infantils

masculins qui posin el colofó final a la jornada amb una darrera sessió que s’iniciarà a

les 17.30 hores i que tancarà dos dies dissenyats per a la cohesió del grup i millorar la

companyonia entre tots els seus integrants.

Les Jornades de Convivència de les Seleccions Catalanes Infantil masculina i femenina

ha tingut la visita de luxe de la seleccionadora absoluta espanyola de futbol

sala, Clàudia Pons.
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http://fcf.cat/media/album/jornades-de-convivencia-de-les-seleccions-catalanes-infantil-masculina-i-femenina-de-futbol-sala/1
https://www.youtube.com/watch?v=x24Xak8BVy0

