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El seleccionador català sub 16 de futbol sala arriba a la Fase Final del Campionat

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques amb l'objectiu de tornar cap a casa amb el títol

sota el braç.

Ser Campions d’Espanya. Aquesta és la mentalitat del seleccionador català, Rubén

González, abans de disputar la Fase Final del Campionat d’Espanya de Seleccions

Autonòmiques que la Selecció Catalana sub 16 de futbol sala jugarà aquest cap de

setmana a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. L’ excapità i llegenda d’Industrias

Santa Coloma dirigeix un combinat català que va superar amb solvència les Fases

Prèvies i ara es reuniran amb les quatre millors seleccions autonòmiques de l’estat

espanyol en un escenari imponent. El rival a les semifinals serà les Illes Balears, el

dissabte a les 10.30 hores i en directe per l'FCFTV, mentre que l’altra semifinal la



disputen Castella i Lleó contra Galicia.

Arriba l’hora de la veritat per a la Selecció Catalana sub 16 de futbol sala on

només val la victòria si es vol arribar a la final. Com afronta el combinat català la

Fase Final dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques?

Afrontem la Fase Final dels Campionats d’Espanya amb la il·lusió de poder ser

Campions d’Espanya però a la vegada, som conscients de la dificultat. El dissabte

tenim un partit molt dur a les semifinals contra les Illes Balears i hem d’estar preparats.

Quin és l’objectiu de Catalunya abans de disputar la Fase Final dels

Campionats d’Espanya?

L’objectiu és ser Campions d’Espanya. Però compartim objectiu amb les altres tres

Seleccions Autonòmiques, per tant, és molt complicat.

En una Fase Final a caixa o faixa, el tema mental dels jugadors és molt



important. Es treballa d’alguna manera especial o els jugadors ja estan

preparats per a disputar aquests partits en un escenari com la Ciudad del

Fútbol de Las Rozas?

En aquesta selecció hi ha una barreja entre jugadors que ja han viscut experiències

com aquesta i d’altres que serà la primera vegada que disputen una Fase Final del

Campionat d’Espanya. Tot i això, tots estan molt preparats per afrontar-ho sense cap

mena de dubte. Des del cos tècnic també intentem transmetre la tranquil·litat i la

confiança que ells necessiten.  

Una Selecció que va realitzar una gran Fase Prèvia, amb 16 gols a favor i 6 en

contra en els tres partits disputats. A més, superant el cop dur del primer partit

davant Castella – La Manxa i superant a la Comunitat Valenciana i a l’Aragó per

aconseguir el bitllet per a la Fase Final. Veurem a la mateixa Selecció?

Durant aquestes últimes setmanes hem tingut petites lesions, però finalment podrem

comptar amb el total de la plantilla i per tant, els mateixos jugadors que van disputar la



Fase Prèvia a Cuenca. Espero veure una Selecció capaç de competir els 40 minuts i

sobretot, que gaudeixi a la pista.  

Creus que les Fases Prèvies van ajudar a la Selecció Catalana sub 16 de futbol

sala per créixer i arribar més forta i més ben preparada per a competir a la Fase

Final dels Campionats d’Espanya?

La Selecció va demostrar a Cuenca que té personalitat i valentia, ja que vam anar de

menys a més. El primer partit sempre és complicat i després de realitzar un bon

enfrontament contra Castella – La Manxa, no vam saber tancar-lo i vam acabar amb

males sensacions. Tot i això, va ser molt important la manera en la qual els jugadors es

van aixecar moralment i la forma en la qual van afrontar els dos partits següents a cara

o creu. Tothom va respondre amb un nivell molt alt, sobretot a l’últim partit contra

Aragó.

Unes Fases Prèvies on els jugadors van demostrar una maduresa esportiva

impecable. Aquests partits, amb rivals molt exigents i amb un escenari de

primer nivell, és un gran aprenentatge per a la seva formació?

Sense cap mena de dubte. Aquestes experiències que viuen a la Selecció els fa créixer

en l’àmbit esportiu i també en el personal. Sobretot per aprendre a gestionar

internament les seves emocions i a guanyar en seguretat.



I el rival a les semifinals, les Illes Balears el dissabte a les 10.30 hores. Què és el

que més preocupa dels balears?

Som conscients que serà un partit molt difícil, és una gran selecció que ha estat capaç

de guanyar a Murcia i Andalusia a les Fases Prèvies. Però el més important és la nostra

Selecció. El que em preocupa es la meva Selecció, que siguem capaços de donar la

nostra millor versió.

Mentre que l’altra semifinal és Castella i Lleó contra Galícia. Una Fase Final molt

dura i amb grans Seleccions.

Estem a una Fase Final dels Campionats d’Espanya, i ningú ha regalat res a ningú. Si

estan aquí, és evident que són bones Seleccions. El nivell de les Seleccions

Autonòmiques cada vegada és més alt i estic segur que es veuran partits amb molta

intensitat i amb un gran nivell.

Catalunya intentarà revalidar el títol que es va aconseguir la temporada 2015-



2016. Amb il·lusió i ambició de tornar a guanyar el Campionat d’Espanya?

Anem a Madrid amb moltíssima il·lusió. Hem treballat molt per a poder arribar amb les

millors condicions possibles. Sabem que és molt difícil guanyar un Campionat

d’Espanya, però també som conscients que si estem al nostre nivell, tindrem moltes

opcions de ser Campions d’Espanya.

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

Seleccions Autonòmiques.

No m’agrada fer pronòstics, però el nostre objectiu només pot ser un: ser Campions

d’Espanya.

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

