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La Convenció Ordinària de Clubs de Futbol Sala ha celebrat el seu 10è aniversari i ho ha

fet amb un rècord de participació. Aquesta nova edició ha registrat una participació

total de 207 clubs assembleistes i representants d’estaments de futbol sala, dels 344

clubs censats.

La Convenció de Clubs de Futbol Sala està d’aniversari. La d’enguany, ha suposat la seva

10a edició, celebrada, anualment, des del 2012. Va ser llavors quan, la Lliga Catalana de

Futbol Sala, que va començar a adoptar aquesta nova nomenclatura pel Comitè de

Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, va decidir posar en pràctica el seu òrgan

màxim consultiu, a través de la Convenció.

D’aquesta manera, els clubs federats de futbol sala poden disposar del seu propi espai

per poder consultar, debatre i votar els canvis que afecten directament i únicament a

aquesta disciplina.

Quelcom que, amb els anys, els clubs han anat valorant i utilitzant com a mecanisme de

comunicació  amb  la  federació.  D’aquí  que,  amb  els  anys,  la  participació  ha  anat

augmentant progressivament.

A continuació es detalla la participació dels clubs federats de futbol sala a totes les

edicions de la Convenció Ordinària de Clubs de Futbol Sala, des del 2012 fins l’actualitat:



EDICIÓ ANY ASSISTENTS

10a edició 2021 207

9a edició 2020 199

8a edició 2019 83

7a edició 2018 75

6a edició 2017 82

5a edició 2016 64

4a edició 2015 46

3a edició 2014 59

2a edició 2013 50

1a edició 2012 35

A la 10a edició de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, dels 344 clubs amb dret a vot es

van registrar 218 vots, 11 dels quals van ser nuls i 207 vàlids. Això ha suposat un 60% de

participació  per  part  dels  clubs  federats  amb equips  de  futbol  sala,  els  quals  han

representat a totes les delegacions territorials:

DELEGACIÓ CLUBS PARTICIPANTS

Baix Llobregat 24

Barcelona 35

Catalunya Central 19

Girona 14

Lleida 32

Maresme 12

Tarragona i Terres de l’Ebre 33

Vallès Occidental 18

Vallès Oriental 16

Al llarg d’aquests deu anys de la celebració de la Convenció de Clubs de Futbol Sala,

l’augment de participació per part dels clubs ha anat agafat de la ma a l’evolució de

l’esdeveniment en diferents aspectes.

Per una banda, la documentació que es produeix per a la consulta dels clubs per tal de

poder votar les modificacions que pertoquen, inicialment s’entregava en format paper i,

des de la 7a edició de la Convenció, la de l’any 2018, es va optar per les tabletes, com a

eina tecnològica per poder consultar tota la informació de l’ordre del dia en format

digital.





Per altra banda, la Convenció de Clubs de Futbol Sala ha viatjat a diferents indrets de

Catalunya fins que ha trobat una seu que s’ha adaptat a les seves necessitats. En els

seus inicis, es va celebrar a la localitat d’Esparreguera, al 2013 al Teatre Nuria Espert, de

Sant Andreu de la Barca; al 2014 Centre Cultura de Bellvitge, d’Hospitalet de Llobregat;

al 2015 es va celebrar, per primera vegada, a l’Escola Catalana de l’Esport, a Esplugues de

Llobregat, seu que s’ha mantingut fins la darrera edició que s’ha realitzat presencial.





Finalment,  un  dels  canvis  que  ha  patit  la  Convenció  en  les  darreres  edicions,

concretament, en la 9a i la 10a, és que ha adoptat un format telemàtic, adaptant-se a la

situació  sanitària  del  moment,  fet  que  ha  facilitat  als  clubs  la  seva  participació

mitjançant la intranet federativa i s’ha vist reflectit en el número de clubs participants, el

qual s’ha vist incrementat, arribant, aquest 2021, a un rècord de participació, amb 207

vots vàlids.



L’evolució de la Convenció de Clubs de Futbol Sala al llarg d’aquesta darreres 10 anys ha

estat evident i la Lliga Catalana de Futbol Sala continuarà treballant per oferir aquest

espai als clubs de futbol sala on exerceixen el seu dret a vot. Tots els punts de l’ordre del

dia de la 10a edició, els quals van ser aprovats per majoria, es traslladaran a la propera

Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, el dimecres 30 de juny

de 2021, per a la seva ratificació i posterior aplicació, de cara a la propera temporada

2021-2022.

Tota  la  documentació  de  la  Convenció  de  Clubs  de  Futbol  Sala  està  disponible  a

l’apartat específic de la pàgina web federativa, al qual s’hi pot accedir directament fent

clic AQUÍ.

 


