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Estefa Jémez serà la 2a seleccionadora de les Seleccions Catalanes sub 16 femenina i

Aleví femenina, a més d’ajudar i participar en les altres seleccions femenines de futbol

sala.

Incorporació  de  luxe  a  l’Àrea  Esportiva  i  de  Seleccions  Catalanes  de  Futbol  Sala.

L’exjugadora  de  futbol  sala,  Estefa  Jémez,  entra  a  formar  part  de  les  Seleccions

Catalanes de futbol sala com a 2a seleccionadora de Catalunya sub 16 femenina i Aleví

femenina i  a ajudar i  a participar amb les altres seleccions catalanes femenines de

futbol sala. Estefa Jémez, vinculada des dels 12 anys al futbol sala i obligada a penjar les

botes després de diagnosticar-li una malaltia crònica a les articulacions, es mostra molt

agraïda a la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol per aquest

n o u  r e p t e .





Estefa Jémez ha estat més de quinze anys vinculada al futbol sala, i és que als 12 va

començar a jugar amb la Concòrdia i un any més tard, ja va formar part del sènior

femení. Amb aquest equip va aconseguir ascendir cinc categories, col·locant a la CD La

Concòrdia a la segona màxima categoria estatal del futbol sala femení. A la temporada

2016-2017, Estefa Jémez va fitxar pel Femisport i a final de temporada, celebrava l’ascens

a la màxima divisió nacional de futbol sala gràcies a un gol seu en el partit de tornada

del play-off.

En aquest moment, el  Femisport es va ajuntar amb el Penya Esplugues i  aquí van

arribar  les  lesions  d’Estefa  Jémez.  Dos  anys  de  malsons  fins  a  diagnosticar-li  una

malaltia crònica que afecta les articulacions, que la va obligar a penjar les botes. Tot i

això, Estefa Jémez ha seguit vinculada al futbol sala a través de les banquetes de l’AE

P e n y a  E s p l u g u e s .





A més, Estefa Jémez va ser nominada com a millor jugadora catalana de futbol sala la

temporada 2016-2017, premi que finalment va guanyar Berta Velasco.  Unes temporades

magnífiques que van conduir a l’Estefa a jugar partits internacionals amb la Selecció

Catalana femenina de futbol sala al Japó i  a Hongria. Uns anys esplèndids que ella

recorda  com  dels  millors  de  la  seva  vida,  ja  que  va  ''conviure  amb  jugadores  i

e n t r e n a d o r e s  m o l t  b o n e s ' ' .  



I ara, un nou repte dins l’estructura de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de

futbol sala. Estefa Jémez creu que pot aportar ‘’experiència’’,  després de les últimes

temporades a les banquetes de l’AE Penya Esplugues i sobretot ‘’bon ambient’’ i amb

‘’moltes ganes de treballar’’.
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https://www.youtube.com/watch?v=KfjezxcIwtM

