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Les nou seleccions catalanes de futbol sala base tanquen l’exitosa i històrica temporada

2021-2022 amb la 5a Cloenda de Seleccions Catalanes de Futbol Sala.

L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de la Lliga Catalana de Futbol ha organitzat la

5a Cloenda de Seleccions Catalanes de Futbol Sala emmarcada en l’11a Festa del Futbol

Català, per tal d’homenatjar els jugadors i jugadores que aquesta temporada han alçat

sis campionats i tres subcampionats d’Espanya. Un acte que s’ha celebrat al Pavelló

Esportiu Can Cases de Martorell i ha aglutinat a 250 persones.





Després de dues temporades en blanc a causa de la pandèmia, el Pavelló Esportiu Can

Cases de Martorell ha reunit, aquest divendres 17 de juny, a les nou Seleccions Catalanes

de  Futbol  Sala:  la  Benjamí,  les  Aleví  femenina  i  masculina,  les  Infantil  femenina  i

masculina, les Sub16 femenina i masculina i les Sub19 femenina i masculina. Els més de

90 jugadors i jugadores assistents, han estat acompanyats de tots els seus familiars i

dels membres dels diferents cossos tècnics al complet. Uns equips tècnics compostos

per Jordi Barrero, Jordi Gay, Rubén González, Gerard Pusó, Iván Calle, Chus Esteban,

Estefa Jémez, Horacio Álvarez, Andreu Falomí, Chusi Manchado, Teresa Miralpeix, Juani

Mora, Clàudia Ramos i la feina més enllà de les banquetes d’Iván Vázquez, Pere Molina i

Antonio Vallés.





Un vídeoresum dels millors moments dels nou Campionats d’Espanya de Seleccions

Territorials de Futbol Sala Base, ha estat el tret de sortida de l’acte a les 19 hores. Gols,

jugades d’estratègia, aturades, emoció i celebracions, moltes celebracions, han estat el

millor  resum  d’una  temporada  històrica,  en  la  qual  s’han  disputat  les  nou  finals

possibles, aconseguint sis títols.

VÍDEO

A continuació, ha arribat el moment més emotiu de l’esdeveniment. La Teresa Miralpeix,

després de 17 anys com a delegada de les seleccions femenines i en Gerard Pusó, amb 7

temporades com a seleccionador català i carregat de títols estatals, s’han acomiadat de

l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala en aquesta cinquena cloenda i

han  estat  homenatjats  amb  vídeos  carregats  d’emoció  i  una  placa  de  record  i

agraïment. A més, el màxim responsable de l’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes

de Futbol Sala, en Jordi Gay, també ha rebut un merescut reconeixement a l’enorme

tasca que any rere  any realitza  al  capdavant  de tots  els  tècnics  de les  seleccions,

recompensada amb les nou finals assolides enguany.

https://www.youtube.com/watch?v=FAPvbA1kg5c






Tots tres han dirigit unes paraules a tots els presents. La Teresa Miralpeix ha agraït

públicament l’estima i el suport de totes les jugadores amb què ha coincidit al llarg de

totes les temporades. En Gerard Pusó ha emfatitzat l’agraïment en les figures de Jordi

Gay i José Miguel Calle per haver apostat per ell i haver-lo permès créixer i evolucionar.

Finalment, el Jordi Gay ha promès continuar treballant insistentment pel futbol sala

català amb l’ambició d’intentar superar l’èxit d’aquesta temporada.



Seguidament, el Director General de la Federació Catalana de Futbol i Director de la

Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, ha conclòs els parlaments. Calle ha

posat en valor la molta feina invisible realitzada darrere de cadascuna de les seleccions

catalanes i s’ha mostrat orgullós de l’èxit d’enguany, no només esportiu, sinó també

humà, per com han defensat la quadribarrada els 108 jugadors i jugadores, encapçalats

pels seus tècnics, sempre mostrant respecte pels rivals, els àrbitres i els companys.



Finalment, s’ha procedit al moment més esperat per a tots els esportistes presents a

Can Cases, el reconeixement a cada selecció. Una a una han anat sortint a rebre un

sentit homenatge, en el qual s’ha projectat un vídeoresum de cada conjunt i se’ls ha fet

entrega de la samarreta principal de la Selecció Catalana. Els encarregats de donar-los

el premi han estat els entrenadors d’elit Juanlu Alonso, Diego Ríos i José Lucas Mena

“Pato”, a més de la Seleccionadora Nacional Absoluta de Futbol Sala, Clàudia Pons.



















L’acte ha clausurat amb una foto de família en la qual s’ha lluït la quadribarrada.
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https://www.youtube.com/watch?v=HrFTT3S2_kk
https://www.youtube.com/watch?v=Pd5KYPPrQmc
https://www.youtube.com/watch?v=AXVIghKjKm8
https://www.youtube.com/watch?v=_z28w5lzFmw

