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Amb 11 títols sota el braç i 10 temporades a les seves espatlles, el fins ara seleccionador

català de futbol sala, Jorge Vargas, s’acomiada d’una etapa dins l’estructura federativa

que li ha suposat una gran experiència professional.

Un palmarès per emmarcar. El fins ara seleccionador català de futbol sala, Jorge

Vargas, conclou la seva etapa com a membre de l’Àrea Esportiva de les Seleccions

Catalanes de futbol sala de la Federació Catalana de Futbol, després de 10

temporades.

Una llarga trajectòria dividida en dues etapes, concretament del 2007 al 2010 i del

2013 al 2020, on ha assolit, com a tècnic, un total d'11 títols: 9 campionats i 2

subcampionats, en tres categories diferents:



TÍTOLS ASSOLITS COM A TÈCNIC

TEMPORADA CATEGORIA COPA

2017 - 2018 SUB 19 MASCULINA CAMPIÓ

2016 - 2017 SUB 19 MASCULINA CAMPIÓ

2015 - 2016
SUB 19 MASCULINA CAMPIÓ

SUB 16 MASCULINA CAMPIÓ

2014 - 2015
SUB 19 MASCULINA CAMPIÓ

SUB 16 MASCULINA SUBCAMPIÓ

2013 - 2014
SUB 19 MASCULINA CAMPIÓ

SUB 16 MASCULINA SUBCAMPIÓ

2009 - 2010 ALEVÍ MASCULINA CAMPIÓ

2008 - 2009 ALEVÍ MASCULINA CAMPIÓ

2007 - 2008 ALEVÍ MASCULINA CAMPIÓ



Ens hem de remuntar a la temporada 2007-2008 per conèixer els inicis del Jorge

Vargas dins de l’estructura federativa.  Llavors, va entrar per dirigir les Seleccions

Catalanes Benjamí i Aleví, creant una selecció de jugadors que van assolir el

Campionat d’Espanya i que, alguns d’ells, a dia d’avui, han arribat a la màxima categoria

del futbol sala nacional.

En tres temporades, Vargas va aconseguir 3 campionats Alevins, que van suposar dels

primers triomfs de Catalunya que es col·locaven a les vitrines federatives.



El seu afany i la seva vocació per entrenar a jugadors en el futbol sala el va portar a

continuar la seva formació com a tècnic fins arribar a obtenir la màxima titulació del 3r

nivell de futbol sala l’any 2009. Va ser llavors quan va començar a obtenir ofertes per

dirigir a equips Sènior en categoria nacional, i va haver d’aparcar les Seleccions

Catalanes per centrar-se com a tècnic d’equips de 2a divisió B Nacional de la talla del

Sala 5 Martorell, de l'Igga Prosperitat i de la CFS La Unión.

Uns anys després, va decidir reprendre la seva tasca com a seleccionador català i, la

temporada 2013-2014 va iniciar la seva segona etapa federativa, acompanyat del

tècnic Antonio Mesa. Ambdós, van dirigir les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 19

masculina al llarg de quatre temporades consecutives, aconseguint 4 campionats sub

19 masculins, 1 campionat sub 16 masculí i 2 subcampionats sub 16 masculins.



La temporada 2017-2018, Jorge Vargas va agafar les regnes de la sub 19 masculina,

amb la que va assolir un rècord històric. Per primera vegada, una selecció autonòmica

va assolir 5 campionats d’Espanya consecutius en la màxima categoria de Base.

13 anys després, el Jorge Vargas ha decidit tancar una etapa com a seleccionador

català per encaminar la seva carrera professional cap a un altre destí. Una decisió



consensuada i recolzada per part de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de

Futbol Sala de l’FCF, que li agraeix la seva dedicació i entrega al  llarg de totes

aquestes temporades.

 

 


