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El seleccionador català sub 16 femení de futbol sala arriba a la Fase Final dels

Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques amb l'objectiu i la intenció de

tornar de Madrid amb el Campionat d'Espanya sota el braç.

Amb optimisme i confiança per tornar amb el títol cap a casa. Aquest és l’objectiu

de Catalunya sub 16 femenina de futbol sala, que aquest cap de setmana buscarà

regnar i guanyar la Fase Final dels Campionats d’Espanya de Seleccions

Autonòmiques, que se celebrarà a la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid). El

seleccionador català, Jordi Barrero, es mostra amb molta confiança els dies previs de

competir, amb seguretat, optimisme i amb ganes de treure’s l’espina de la

temporada anterior, on es va aconseguir el subcampionat. Per això, les

quadribarrades han realitzat una magnífica preparació per guanyar el Campionat



d'Espanya. 

Ha arribat l’hora de la veritat, el caixa o faixa. Com afronta la Selecció Catalana

sub 16 femenina de futbol sala la Fase Final del Campionat d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques?

Amb moltes ganes i il·lusió de competir al nostre màxim nivell. Creiem que a les Fases

Prèvies dels Campionats d’Espanya no vam mostrar el nostre nivell, i volem demostrar

realment qui som. El nostre èxit és, bàsicament, competir i donar-ho tot, tant en l’àmbit

de concentració com en l’esportiu.

Caixa o faixa perquè no hi ha marge d’error. Només val la victòria per aconseguir

el bitllet per a la gran final del diumenge. Com es treballa aquest tipus de

partits a cara o creu?

No canvia res. El sistema és el mateix, ja que si perds a les Fases Prèvies dels

Campionats d’Espanya també quedes eliminat. Sí que és veritat que des de Malgrat de



Mar fins el dia d’avui, hem treballat molt el tema mental. És molt important que a les

semifinals contra l’Aragó sortim amb la concentració adequada per a poder tenir

opcions de jugar una final de Campionat d’Espanya.

Segurament per això, heu treballat l’àmbit psicològic durant les sessions

d’entrenament, controlar les emocions durant les diferents fases del joc. Quina

importància té aquest aspecte en el resultat final?

Penso que aquest va ser un dels punts dèbils de la Selecció Catalana sub 16 femenina

de futbol sala durant les Fases Prèvies dels Campionats d’Espanya, la por a perdre i la

por a fallar. Durant aquestes tres últimes setmanes hem fet xerrades, dinàmiques de

grup i vídeos per analitzar i corregir aquesta por. És senzill. Hem d’entendre que el

futbol sala és un joc i juguem per a ser feliços. Amb por és impossible ser feliç.

Creus doncs, que la Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala arriba en

un nivell òptim, en l’àmbit esportiu i psicològic, a la Fase Final dels Campionats

d’Espanya?



Si, estem molt bé. Al final és un esport, i durant el partit pot passar qualsevol cosa. Però

la feina que hem realitzat com a equip durant els entrenaments ha estat molt bona i les

jugadores han fet un pas de gegant durant les últimes sessions en actitud i en saber

gaudir d’aquesta experiència única.

Vau realitzar una brillant Fase Prèvia dels Campionats d’Espanya, guanyant a

Andalusia, la vigent campiona, i a Navarra, amb un global de 9 gols a favor i 1 en

contra. Veurem la mateixa Selecció Catalana?

La identitat de la Selecció Catalana serà la mateixa, però espero una versió millor.

Defensivament no tinc cap queixa, ja que encaixar només 1 gol és una molt bona dada,

acompanyada d’una gran actuació de les porteres durant els dos enfrontaments. Sí

que hem de millorar ofensivament, espero més de nosaltres. No hem de tenir por a

fallar i hem d’aprofitar les ocasions que creem.

Quatre de les jugadores de Catalunya sub 16 femenina de futbol sala, Aina

Torrents, Kristine Claire, Laia Rojo i Clàudia Hernández, han estat convocades

per a disputar partits internacionals amb la Selecció Espanyola sub 19

femenina de futbol sala. Un gran pas per a la seva formació i aprenentatge. Com

ho valores?

Això demostra que tenim una gran Selecció Catalana i que aquí a Catalunya s’estan

fent les coses molt bé. Aquesta convocatòria les ajudarà a créixer en l’àmbit psicològic i

espero i desitjo que facin un pas endavant per a treballar amb més força i tenir noves

motivacions.  



I el rival a les semifinals, l’Aragó el dissabte a les 12.30 hores. Què és el que

més preocupa de les aragoneses?

El que més em preocupa d’Aragó és la nostra Selecció. Si nosaltres som qui hem de ser,

tindrem moltes opcions de guanyar. És evident que la Selecció d’Aragó té peculiaritats

que ens pot fer mal, com ara la seva defensa i la seva verticalitat en atac. Ho hem

analitzat, i estem preparades per a competir.

Catalunya vol tornar a aconseguir el títol guanyat la temporada 2011-2012. Des

de llavors, tres subcampionats i l’últim, la temporada anterior on es va perdre la

final davant l’Andalusia. Què s’ha après d’aquella final?

La gran lliçó és que no pot regalar a la rival. El que vaig aprendre és si la rival vol ser

Campiona d’Espanya, s’ho ha de guanyar. Nosaltres vam regalar accions a l’inici de

partit i ho van aprofitar. Després vam despertar, però ja va ser tard. I sobretot i el més

important, gaudir durant els quatre mesos de preparació. És fonamental. S’ha de

valorar tota la feina feta durant tantes setmanes per arribar fins a aquest punt.



I l’última, un pronòstic per aquesta Fase Final dels Campionats d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques.

Penso que parlo en nom de tot l’equip, nosaltres anem a Madrid amb la intenció de

tornar amb el Campionat d’Espanya cap a casa. També sabem que les altres

Seleccions tenen la mateixa idea que nosaltres, així que guanyarà la que competeixi

millor totes les fases del joc i les materialitzi en gols.  

Tota la informació relacionada amb les Seleccions Catalanes de Futbol Sala està

disponible a l’apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

 

 

http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala

