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Els entrenadors dels clubs del Grupo Platense han rebut la 12a Jornada de Tecnificació a

través d’una reunió telemàtica i una sessió d’entrenament presencial amb el CE Futsal

Cunit.

Jornada de Tecnificació de futbol sala amb el CE Futsal Cunit. Els entrenadors del Grupo

Platense, que gestiona clubs de Torredembarra, Roda de Barà, Calafell, Cunit, Vilanova i

la Geltrú, Sitges i Vilafranca del Penedès, han estat els protagonistes de la 12a Jornada

de Tecnificació de futbol sala de la vigent temporada que realitza l’Àrea Esportiva i de

Seleccions Catalanes de futbol  sala.  Una sessió que,  seguint amb la línia d’aquesta

temporada, l’expedició catalana ha dut a terme una reunió telemàtica amb els tècnics

del Grupo Platense i un entrenament presencial amb el CE Futsal Cunit amb l’objectiu

de seguir proporcionant eines de formació per ajudar als entrenadors a planificar una

temporada i preparar les sessions d’entrenament segons el nivell dels jugadors i les

categories dels equips.

12A JORNADA DE TECNIFICACIÓ

1. Reunió telemàtica amb els tècnics del Grupo Platense
2. Entrenament presencial amb el CE Futsal Cunit





La 12a Jornada de Tecnificació de la vigent temporada es va iniciar el divendres, 28 de

maig de 2021, amb la reunió telemàtica amb els cossos tècnics del Grupo Platense. En

aquesta sessió, en què van participar el secretari i responsable de l’Àrea Esportiva i de

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

sala, Jordi Barrero, Gerard Pusó i Pere Molina, es van exposar les eines per tal de poder

planificar les sessions d’entrenament d’una temporada sencera segons el  nivell  i  la

c a t e g o r i a  d e l s  e q u i p s .





El dilluns,  31  de maig de 2021,  l’expedició catalana es va desplaçar fins al  Complex

Esportiu  Municipal  Els  Joncs  de  Cunit  per  dur  a  terme  la  sessió  d’entrenament

presencial amb l’Infantil i el Benjamí del CE Futsal Cunit, i amb la presència dels cossos

tècnics dels equips del Grupo Platense. En aquesta sessió, Jordi Gay i els seleccionadors

catalans  de  futbol  sala,  Jordi  Barrero,  Gerard  Pusó  i  Pere  Molina,  van  assistir  als

entrenaments  plantejats  pels  tècnics  de  l’equip  del  Baix  Penedès  per  tal  d’ajudar,

suggerir i intercanviar opinions sobre els exercicis treballats.





Amb aquesta,  l’Àrea Esportiva i  de Seleccions Catalanes de futbol  sala tanca la 12a

Jornada de Tecnificació de la temporada amb el Grupo Platense.

JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA

CLUB DELEGACIÓ

CFS Aula Esport de Reus Tarragona

CFS Alcoletge Lleida

CFS Inter Malgrat de Mar Girona

FS Pineda de Mar Maresme

Unió FS Martorell Baix Llobregat

Unió FS Mollet Vallès Oriental

Fundació Terrassa FC 1906 Vallès Occidental

FS Montbui Catalunya Central

APC Raval - AE Ciutat Vella Alcantara Family Foundation

AE Sant Andreu Barcelona Centre

CFS La Union Barcelona Nord

CE Futsal Cunit Grupo Platense



L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala celebrarà la 13a Jornada de

Tecnificació de futbol sala aquest dimecres amb l’AECS l’Hospitalet i amb els cossos

tècnics de les Seleccions Comarcals de Barcelona Sud.

GALERIA D'IMATGES (Part 1)

GALERIA D'IMATGES (Part 2)





VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=nvWlR2ateqo

