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El seleccionador Juvenil masculí de futbol platja afronta el Campionat d’Espanya amb la

il·lusió de repetir la final disputada l’any 2019.

Miguel Fontecha afronta la seva sisena temporada al capdavant de la Selecció Catalana

Juvenil  masculina  de futbol  platja  amb les  ganes  i  la  il·lusió  intactes.  El  tècnic  és

conscient que els seus jugadors tenen un gran potencial i que estan cridats a tenir un

paper més que destacat en el VI Campionat Nacional de Seleccions Autonòmiques

Juvenil  que es disputarà,  si  res no ho impedeix,  del  29 de juliol  a l'1  d'agost a San

Fernando, Cadis.



La pandèmia de la Covid-19 va aturar totes les competicions durant l’any 2020, inclòs el

futbol platja. Tot i no competir la temporada passada, Fontecha creu que els futbolistes

arribaran en òptimes condicions perquè “amb els seus clubs li dediquen moltes hores

als entrenaments a la platja i li posen moltes ganes per arribar a  jugar un Campionat

que es preveu força igualat, sabent el nivell i l’evolució que experimenten cada any totes

les Seleccions territorials”.



La  Selecció  Juvenil  de  Miguel  Fontecha  és  la  vigent  subcampiona  d’Espanya.  Cal

destacar que dels cincs campionats que ha organitzat la RFEF, Catalunya sempre ha

estat al podi, arribant tres vegades a la final: Melilla (2015), San Pedro del Pinatar (Múrcia,

2017) i Cadis (2019). L’any 2016 a Galícia i el 2018 a Cadis van obtenir la tercera plaça.

“Cada any estem més a prop de guanyar. La feina és molt bona, però ens falta aquest

punt de sort per ser campions”, reconeix el seleccionador.

Recordem  que  Catalunya,  enquadrada  al  Grup  A,  s’enfrontarà  a  les  Illes  Balears,

Cantàbria i Andalusia. Properament es donarà a conèixer la convocatòria definitiva dels

jugadors que disputaran el Campionat, així com els horaris dels partits.
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https://www.youtube.com/watch?v=HMmm7XNLDjc

