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L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala ha dut a terme 13 Jornades de

Tecnificació  durant  la  vigent  temporada  arreu  del  territori  català  presenciant  els

entrenaments de 50 equips i  realitzant 23 reunions telemàtiques amb més de 200

entrenadors de futbol sala.

Formació per tot el territori català. L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol

sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF ha celebrat, aquesta temporada, un

total de 13 Jornades de Tecnificació de futbol sala recorrent tot el territori català per

assistir als entrenaments de 50 equips de futbol sala, de 13 clubs diferents, i ha realitzat

23  reunions  telemàtiques  amb  més  de  200  entrenadors  i  cossos  tècnics  de  les

Seleccions Comarcals de futbol sala.

L'expedició  catalana s'ha  desplaçat  fins  a  cada una de les  delegacions  de la  Lliga

Catalana de Futbol  Sala,  passant per  13  municipis  d'arreu del  territori  català.  En el

següent  mapa,  es  detalla  les  poblacions  en  què  l’Àrea  Esportiva  i  de  Seleccions

Catalanes de futbol sala ha dut a terme una Jornada de Tecnificació de futbol sala:

VÍDEO

Un projecte nou iniciat a principi de temporada, adaptat al moment sanitari actual, que



consta  de  dues  reunions  telemàtiques,  una  amb  el  club  escollit  i  l’altra  amb  els

seleccionadors comarcals de la delegació, a més d’assistir als entrenaments dels equips

per tal d’ajudar, suggerir i intercanviar opinions sobre els entrenaments plantejats pels

tècnics.

JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA 2020-2021

• 13 clubs diferents
• 50 equips
• 23 reunions telemàtiques
• Assistència de més de 200 entrenadors i seleccionadors comarcals a les
reunions telemàtiques





La 1a Jornada de Tecnificació de la temporada es va realitzar amb el CFS Aula Esport de

Reus el 30 de novembre de 2020, amb l’assistència de l’Àrea Esportiva i de Seleccions

Catalanes de futbol sala als entrenaments de l’Aleví i de l’Infantil del conjunt reusenc.

Tot  i  això,  l’expedició  catalana va aturar  les  tecnificacions per  motius sanitaris  i  va

retornar el dijous, 18 de febrer de 2021, amb el CFS Alcoletge com a protagonista amb

els cossos tècnics de les Seleccions Comarcals de Lleida.  A partir  d’aquí,  i  ja  sense

interrupcions, l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala ha recorregut tot

el territori català fins a arribar a les 13 Jornades de Tecnificació.



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

AECS l'Hospitalet Barcelona Sud





L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala ja va realitzar més de seixanta

Jornades de Tecnificació en les últimes quatre temporades, que podeu visualitzar fent

clic AQUÍ.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=-q87xh-9k1M

