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Les  Seleccions  Catalanes  sub  16  i  sub  19,  masculina  i  femenina,  de  futbol  sala  es

conjugaran aquest mes de desembre per tal de preparar els Campionats d’Espanya.

Companyonia, exigència i futbol sala. Les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 19, masculina

i femenina, realitzaran durant aquest mes de desembre les Jornades de Convivència per

tal  de  continuar  amb  la  preparació  pels  Campionats  d’Espanya  de  Seleccions

Autonòmiques de futbol sala. Unes Jornades que es van aturar la temporada anterior,

per motius sanitaris, i que donaran el tret de sortida el 23 i 24 de desembre de 2021 amb

les  Seleccions  Catalanes  sub  16  i  sub  19  masculines,  que  són  les  primeres  que

competiran.  Per altra banda,  el  30 i  31  de desembre serà el  torn de les Seleccions

Catalanes sub 16 i sub 19 femenines.

JORNADES DE CONVIVÈNCIES

SELECCIONS DIES

• Catalunya sub 16 masculina
• Catalunya sub 19 masculina • 23 i 24 de desembre de 2021

• Catalunya sub 16 femenina
• Catalunya sub 19 femenina • 30 i 31 de desembre de 2021



Les Jornades de Convivència consisteixen a dur a terme, en poc més de 24 hores, tres

sessions d’entrenament que serveixen per  acabar  de polir  els  detalls  i  treballar  els

aspectes que els quedaven pendents. Però, a més, a les Jornades de Convivència també

es treballen les dinàmiques de grups i es millora la companyonia entre els companys i

companyes  de  l’expedició  catalana  abans  de  competir  i  viatjar  als  Campionats

d’Espanya. I és que les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 19 masculina de futbol sala els

disputaran  del  8  al  15  de  gener  a  San  Fernando  (Cadis),  i  només  els  quedarà

dues sessions d'entrenament abans de viatjar.  Mentre que els  combinats femenins

encara tindran un mes de preparació abans de competir a La Corunya, del 7 al 14 de

febrer de 2021.

CAMPIONATS D'ESPANYA DE FUTBOL SALA

CATEGORIA DIES SEU

• Catalunya sub 16 masculina
• Catalunya sub 19 masculina

• Del 8 al 15 de gener de
2022 • San Fernando (Cadis)

• Catalunya sub 16 femenina
• Cataunya sub 19 femenina

• Del 7 al 14 de febrer de
2022 • La Corunya (Galícia)





L’allotjament de les Jornades de Convivència serà l’Hotel Berga Park de la capital del

Berguedà i els combinats catalans s’entrenaran al Pavelló Municipal de Berga.

 

 


