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L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala de la Lliga Catalana de Futbol

Sala ha dut a terme una Jornada de Tecnificació amb els entrenadors i entrenadores i

dos equips participants al projecte Alcantara Team de l’Alcantara Family Foundation.

Jornada de Tecnificació amb l’Alcantara Family Foundation. La Fundació Catalana de

Futbol de l’FCF i l’Alcantara Family Foundation han arribat a un acord per a realitzar una

Jornada de Tecnificació de futbol sala i  una xerrada arbitral  de futbol sala amb els

entrenadors i els jugadors i jugadores dels equips de l'Escola de Futbol Sala APC Raval -

Associació  Esportiva  Ciutat  Vella  que  participen  al  projecte  Alcantara  Team  de

l’Alcantara Family Foundation. La fundació, dels germans Thiago i ‘Rafinha’ Alcantara,

treballa pel desenvolupament personal i social de qui més ho necessita, proporcionant

accés a recursos bàsics que milloren el benestar físic i  emocional de les persones.  





L’Alcantara  Family  Foundation  utilitza  l’esport  com a  eina  per  a  transmetre  valors

positius  i  traslladar-los  a  tots  els  àmbits  de  la  vida.  I  és  que  l’Alcantara  Family

Foundation  impulsa  el  desenvolupament  social  de  persones  en  situació  potencial

d’exclusió  per  la  seva  integració  social  a  través  de  diversos  projectes.  En  un  dels

programes socio-esportius,  la  Fundació col·labora amb l'Escola  de Futbol  Sala  APC

Raval - Associació Esportiva Ciutat Vella per a oferir a un centenar de nens i nenes, entre

10  i  17  anys  de  diferents  orígens,  un  espai  on  créixer  i  on  desenvolupar  les  seves

habilitats a través de l’esport. A més, l’Alcantara Family Foundation ofereix recursos de

formació als seus entrenadors i també als seus jugadors i jugadores, i per aquest motiu,

la Fundació Catalana de Futbol de l’FCF i l’Alcantara Family Foundation han arribat a un

acord per a realitzar una Jornada de Tecnificació de futbol sala al Cadet femení i al

J u v e n i l .





L’expedició catalana, per mitjà del responsable i secretari tècnic de l’Àrea Esportiva i de

Seleccions Catalanes de futbol sala, Jordi Gay, i dels seleccionadors catalans de futbol

sala, Jordi Barrero, Gerard Pusó i Pere Molina, es va traslladar, el dilluns, 17 de maig de

2021, a la Pista de les Drassanes de Barcelona per a plantejar dos entrenaments. Unes

sessions marcades pel bon ambient i  per aspectes tècnics com el regat,  l’ocupació

d ’ e s p a i s  i  e l  x u t  a  p o r t e r i a .





El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF

realitzarà la xerrada amb els formadors i  jugadors i  jugadores de l’Alcantara Family

Foundation durant el mes de setembre.
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https://www.youtube.com/watch?v=4OQN95SOw4E

