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El seleccionador català sub 19 de futbol sala es mostra convençut i content de la

preparació de la Selecció Catalana sub 19 abans de disputar les fases prèvies dels

Campionats d’Espanya, del 15 al 19 de gener de 2020 a Cuenca.

Tornar a guanyar el Campionat d’Espanya. Aquest és l’objectiu de la Selecció

Catalana sub 19 de futbol sala, dirigida pel seleccionador català Jorge Vargas . El

tècnic arrenca la setena temporada al capdavant de Catalunya amb l’espina clavada

de la temporada anterior on, després de cinc Campionats d’Espanya de forma

consecutiva a la categoria de sub 19, els catalans van quedar eliminats. A més, Vargas

intentarà sumar el seu desè títol en el registre particular, després de guanyar 5

Campionats d’Espanya Juvenils, 3 Alevins i 1 Cadet. Per tant, tots els ingredients

possibles per tornar a guanyar el Campionat i sumar el sisè títol en els últims set anys.



Catalunya sub 19 de futbol sala està enquadrada en un grup format per 5 equips i

debutarà el dimecres 15 de gener de 2020 contra l’Aragó.

La Selecció Catalana sub 19 està enquadrada amb un grup complicat format per

5 equips. Amb quins objectius afronta l’equip les fases prèvies dels

Campionats d’Espanya?

L’equip afronta les fases prèvies dels Campionats d’Espanya amb molta il·lusió. Sabem

de la dificultat del grup, tot i que ho afrontem de l'única manera que sabem fer,

respectant als rivals i a la competició, i amb la il·lusió i les ganes d’aconseguir el bitllet

per a la fase final. Després dels partits amistosos disputats, hem de felicitar els

jugadors per les seves grans actuacions que ens permeten confiar gràcies al bon futbol

sala que van desenvolupar.

La Selecció Catalana sub 19 ve de caure eliminada la temporada anterior,

després d’haver aconseguit 5 Campionats d’Espanya de forma consecutiva.



Aquesta espina clava, és una motivació extra? O aquest fet, suposa que

continuem sent el rival a batre?

No hem de demostrar res que no hàgim fet ja. Hem de seguir en la línia de treball que

tants èxits ens ha donat, i això ens garanteix ser un dels favorits per aconseguir el

bitllet. La temporada anterior vam caure a la fase prèvia, però tot i això crec que vam

realitzar una gran feina i vam jugar a un nivell molt alt, i estic segur que aquells

jugadors tindran un futur molt bo dins d’aquest esport. 

Perquè el teu registre personal és espectacular. Aquest any serà el teu setè any

de forma consecutiva al capdavant de Catalunya, i acumules 5 Campionats

d’Espanya Juvenils, 3 d’Alevins i 1 de Cadet. Quina és la clau de l’èxit?

L’experiència és un grau per aquest tipus de competicions?

És un treball conjunt. A Catalunya tenim una gran competició de futbol sala, més la

gran feina que realitzen els clubs federats, més la gran qualitat dels jugadors que

tenim, tota aquesta suma fa que la feina sigui més fàcil.



Després de la preparació que ha tingut la Selecció Catalana sub 19 de futbol

sala, quina valoració en fa?

Estic molt content amb l’equip. Hem treballat molt i molt dur per anar creixent dia a dia,

per anar conjuntant i adaptant a tot el que se’ls proposa. La meva admiració per

aquests jugadors és màxima per afrontar cada entrenament com si fos l’últim i

sobretot, l’ambició i la intensitat que tenen que demostra que podrien jugar en

categories més altes.

Fa tot just una setmana, es van viure les Jornades de Convivència. Quina

importància tenen aquestes Jornades dins de la planificació?

És una eina molt valuosa que ens proporciona la Federació Catalana de Futbol. Durant

les Jornades de Convivència tenim la possibilitat de polir els últims detalls en l’àmbit

esportiu, però a part i també molt important, s’aconsegueix la cohesió del grup dins i

fora la pista.

Per tant, com arriba la Selecció Catalana sub 19 per al debut de les fases prèvies

dels Campionats d’Espanya? Quins són els punts forts del combinat català?

Les ganes, la constància i l’ambició són els nostres punts forts. Arribem preparats per a

la competició, i això ja és suficient. No pensem altra cosa que això, valorem molt tot el

que se’ns proporciona i treballem per a traure el màxim rendiment a tot el que és

possible. 



Pel que fa als rivals, esteu enquadrats amb un grup format per 5 Seleccions,

Aragó, Astúries, Comunitat Valenciana i Castella – La Manxa, dels quals només

es classifica el primer. És un avantatge o un inconvenient competir amb un

grup gran?

Si vols ser campió, ho has de guanyar tot. No pots pensar si prefereixes una cosa o

altra, has d’afrontar el que et ve de la millor manera possible i no pots pensar en

possibles hipòtesis. Estem contents del repte que tenim al davant.

El debut serà el dimecres contra la Selecció d’Aragó. Quins són els punts forts

d’aquest combinat? I de la resta de grup?

El que més em preocupa és la nostra Selecció, el centre d’atenció són els jugadors

catalans i que nosaltres podem competir al màxim nivell. Pel que fa als rivals, sabem

com van jugar a les temporades anteriors, però cada generació és diferent i també hi

ha canvis de seleccionadors. Per tant, nosaltres ens hem de centrar en nosaltres

mateixos.



A més, es juga a Castella – La Manxa, que serà l’últim rival de les fases prèvies

dels Campionats d’Espanya. Això es una motivació especial o els jugadors ja

estan preparats per competir davant aquestes situacions?

Primer hem de pensar amb el primer rival, que és Aragó. Quan arribem a l’última

jornada ja valorarem quina situació tenim i a on estem. De moment, estem molt

il·lusionats per dur a terme tot el que hem treballat.  

Si haguessis de canviar alguna cosa de la planificació, què seria?

La planificació és molt similar a la que tantes alegries ens ha donat anys enrere. Per

tant, creiem en aquesta metodologia que cada any anem millorant i perfeccionant.

I ja per acabar, un pronòstic per aquestes fases prèvies dels Campionats

d’Espanya?



El meu pronòstic és segur, no fallarà. I és que la nostra Federació Catalana de Futbol,

els clubs, els jugadors, i tot el que aquest grup de jugadors representa i envolta

quedaran molt satisfets per la seva entrega que ens oferiran, pel gran nivell que tenen i

pel gran grup humà que són.

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

