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Les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 19 masculines han iniciat aquest dissabte les

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

ment posada a les fases prèvies dels Campionats d’Espanya.

Preparats per a competir. Les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 19 de futbol sala

han donat aquest dissabte el tret de sortida a les seves Jornades de Convivència, un

cap de setmana marcat per les sessions d’entrenament i pels partits amistosos que

disputaran aquest diumenge. Les seus d’aquestes Jornades han estat Berga i Puig-

Reig, on els dos combinats catalans han pogut polir i corregir els últims detalls.



Els jugadors de la Selecció Catalana sub 16, dirigits per Rubén González, i els de la

catalana sub 19, amb Jorge Vargas  al capdavant, es concentraran aquest cap de

setmana a l’Hotel Berga Park de la capital del Berguedà per continuar esclafant

motors de cara a les fases prèvies dels Campionats d’Espanya de Seleccions

Autonòmiques, que se celebraran del 14 al 19 de gener de 2020 a Cuenca (Castella

– La Manxa).



Directes cap a entrenar. Les dues seleccions han iniciat l’expedició des de la seu

central de la Federació Catalana de Futbol, a les 08.00 hores, i han arribat a les

09.15 hores a Puig-Reig, escenari dels entrenaments dels quadribarrats durant

aquest cap de setmana, i on els catalans ja han dut a terme dos de les tres sèries

d’entrenaments que realitzaran.

E l Pavelló Municipal d’Esports de Puig-Reig ha obert les portes aquest matí a

Catalunya sub 16, que ha estat la primera a exercitar-se amb una primera sessió

marcada pel bon ambient. El seleccionador català Rubén González ha viatjat amb tots

els seus efectius per tal de poder continuar fent provatures amb la ment posada al

Campionat d’Espanya. El seleccionador ha pogut comptar amb els 12 jugadors de la

llista definitiva:



SELECCIÓ CATALANA SUB 16 DE FUTBOL SALA

JUGADOR CLUB

ORIOL OLIVERAS CARRASCO AE LES CORTS UBAE

IGNACIO PRIETO SÁNCHEZ AE LES CORTS UBAE

POL SANCHEZ ROMERO FS GARCIA

RUBEN RODÓ MARTÍN FS GARCIA

ABRAHAM PÉREZ ROQUE FS GARCIA

ARNAU OMELLA RODRÍGUEZ 5 MARTORELL CLUB SALA

PAU RAMIREZ GARCIA 5 MARTORELL CLUB SALA

VICTOR RAMOS MORA 5 MARTORELL CLUB SALA

JOAN CAÑIZARES MECA FUTSAL MATARÓ CLUB ESP.

POL CANO GIL FC BARCELONA

MARC PATERNA CASTELLTORT FC BARCELONA

ADRIAN TAPIAS VILLALBA FC BARCELONA



Després d’una primera presa de contacte, els companys de la Selecció Catalana sub

19 masculina de futbol sala han agafat el seu relleu. Una sessió d’entrenament plena

de conceptes tècnics i tàctics, per seguir millorant com a col·lectiu. El seleccionador

català no ha pogut comptar amb Dani Fernández, però si amb la resta d’11 jugadors

convocats per a les fases prèvies:



SELECCIÓ CATALANA SUB 19 DE FUTBOL SALA

JUGADOR CLUB

ADRIÀ TOLEDANO GALLEGO AE LES CORTS UBAE

GILLES VIDAL TUSELL AE LES CORTS UBAE

ALEX ROYO PAREDES FC BARCELONA

DANIEL FERNÁNDEZ GARCIA FC BARCELONA

ALEX GARCIA MUÑOZ FC BARCELONA

FRANCISCO JOSE NOVO GALLEGO FS GARCIA

VICTOR CECILIA CABO FS GARCIA

MARCO RODRÍGUEZ LOPEZ L'HOSPITALET BELLSPORT

XAVIER JAEN JEREZ BARCELONETA FUTSAL

ORIOL GOMEZ RAMÍREZ FS MONTCADA

CARLES SALADIE BORRAS FS SALOU

ARNAU GRAELL LLADÓ AE LES CORTS UBAE



La delegació de Catalunya ha abandonat Puig-Reig després de les dues primeres

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

A la tarda, les dues Seleccions s’han tornat a exercitar al Pavelló Municipal de Puig-



Reig. La catalana sub 16 ha tornat a ser la primera a vestir-se de curt, en una sessió on

l’estratègia i la tàctica han estat els conceptes importants de la sessió. A continuació,

altra vegada la sub 19 ha agafat el relleu ja pensant amb el partit amistós de demà

diumenge.

Les dues Seleccions Catalanes tancaran les Jornades de Convivència amb un partit

amistós el diumenge al matí. La Selecció Catalana sub 16 s’enfrontarà davant el CN

Sabadell, Juvenil Divisió d’Honor; mentre que Catalunya sub 19 jugarà un partit

amistós contra el Lamsauto Futsal Lleida, de 2a Divisió B.
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