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L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala va encetar el nou projecte amb

l’Aleví, l’Infantil, el Cadet i el Juvenil del conjunt linyolenc.

El  futbol  sala  femení  lleidatà  és  l’amfitrió  de  la  1a  Jornada  de  Tecnificació.  L’Àrea

Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala va posar punt final a la 1a Jornada de

Tecnificació  de  la  vigent  temporada  amb  la  presència  de  l’expedició  catalana  als

entrenaments dels equips alevins, infantils, cadets i juvenils femenins del CFS Linyola.

Amb  aquesta  sessió,  l’Àrea  Esportiva  va  encetar  el  nou  projecte  de  Jornades  de

Tecnificació enfocades al futbol sala femení, en el qual primer va dur a terme una reunió

telemàtica amb els cossos tècnics del futbol sala femení lleidatà per acabar amb la

presència de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes al Pavelló Municipal de Linyola.

1A JORNADA DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA

1. Reunió telemàtica amb cossos tècnics del futbol sala femení lleidatà
2. Entrenament amb equips ffemenins del CFS Linyola





La 1a Jornada de Tecnificació de la temporada es va iniciar el dijous, 18 de novembre de

2021, amb la reunió telemàtica amb els cossos tècnics del futbol sala femení lleidatà. En

aquesta sessió, en què van participar el secretari i responsable de l’Àrea Esportiva i de

Seleccions Catalanes de futbol sala, Jordi Gay, i el seleccionador català de futbol sala,

Gerard  Pusó,  van  exposar  les  eines  per  tal  de  poder  planificar  les  sessions

d’entrenament d’una temporada segons el nivell i la categoria dels equips, així com

compartir  coneixements  i  plantejar  diferents  dubtes  i  millores  sobre  el  futbol  sala

femení.





El dimarts, 24 de novembre de 2021, l’expedició catalana es va desplaçar fins al Pavelló

Municipal de Linyola en què els seleccionadors catalans de futbol sala, Jordi Gay, Jordi

Barrero, Gerard Pusó i Pere Molina, van dirigir els entrenaments dels equips alevins,

infantils, cadets i juvenils femenins del CFS Linyola. Unes sessions marcades pel bon

ambient en què es van treballar aspectes com el control, la passada i el regat.





Amb aquesta Jornada de Tecnificació,  l’Àrea Esportiva i  de Seleccions Catalanes de

futbol sala enceta la temporada amb la delegació de Lleida. Tarragona i Terres de l’Ebre

serà la protagonista de la 2a tecnificació del curs.
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https://www.youtube.com/watch?v=BuUvXK6QMx4

