Una aposta guanyadora, el Sènior de l’EFS Girona
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L’EFS Girona és el protagonista del setè reportatge de clubs que realitza la Lliga
Catalana de Futbol Sala la vigent temporada.

L’ascens del Sènior a Divisió d’Honor Catalana, el gran èxit de l’EFS Girona. El club gironí
és el protagonista del setè reportatge de clubs federats que organitza la Lliga Catalana
de Futbol Sala durant la temporada 2020-2021, una iniciativa amb l’objectiu de donar
veu als clubs catalans de futbol sala. I aquesta vegada l’amfitrió és l’EFS Girona, que en
només set anys d’història ha tingut una gran evolució arribant a formar un club amb 12
equips i fent una gran aposta pel Sènior masculí, que enguany ha assolit l’ascens a la
Divisió d’Honor Catalana de futbol sala amb, entre altres, Albert Segura a les seves files.

L’EFS Girona va néixer l’any 2014 amb un Sènior femení i amb una Base que no va
competir federada en el primer any. Set anys després, el club gironí ha aconseguit
formar 12 equips, des de l’Escoleta fins a Cadet, de primer i segon any, tal com explica el
seu coordinador, Francisco Badaloní. Tot i això, un dels objectius del club és poder fer un
Juvenil, perquè els jugadors puguin mantenir la línia i, fomentar el femení, ja que el
‘’club va néixer així’’, comenta el coordinador. Però el gran èxit d’aquesta temporada és,
sens dubte, l’ascens del Sènior masculí a la Divisió d’Honor Catalana de futbol sala, amb
una campanya espectacular en què han aconseguit un ple de victòries sumant 21 punts
dels 21 possibles. I és que, segons el president del club, Jordi Castejón, la filosofia del
club es divideix en dos: ‘’el Sènior és buscar rendiment, mentre que a la base és
formació

i

aprenentatge’’.

En aquesta mateixa línia, el president del club gironí afegeix que els valors són
‘’implantar una filosofia de joc i un sistema d’entrenament per tenir una progressió
assumint tots els conceptes del futbol sala’’. A més, Francisco Badaloní ho
complementa dient que l’objectiu és ‘’formar els nens quan arribin, tant en l’àmbit
esportiu com en l’àmbit humà’’. I en aquest sentit, els jugadors de l’EFS Girona, Oriol
López i Biel Bigas, coincideixen en el fet que és un club molt ‘’acollidor’’ i que se senten
‘’molt

còmodes’’.

Finalment, el delegat de l’LCFS a Girona, Xavier Farrarons, comenta que ‘’l’EFS Girona és
un club important de la província amb molts equips i que aposta molt fort pel Sènior’’.
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