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Aquest matí ha arrencat la primera edició de les Jornades de Perfeccionament de futbol

sala amb un total de 40 jugadors al Centre de Tecnificació Esportiva de Terres de l’Ebre.

Amb  ganes  d’aprendre  i  de  passar-ho  bé.  La  primera  edició  de  les  Jornades  de

Perfeccionament de futbol sala han arrencat aquest matí amb el primer torn format per

40 jugadors de les categories Aleví masculí, Infantil masculí i Cadet masculí. En total,

dues nits i tres dies on els jugadors viuran una experiència única en què conviuran amb

l’objectiu  d’aprendre  i  millorar  en  els  hàbitats  saludables  de  l’esport  al  Centre  de

Tecnificació Esportiva de Terres de l’Ebre (Amposta).







L'expedició catalana ha arrencat aquest matí des de diversos punts del territori català

per arribar a les 10.00 hores a Amposta. Allà, els jugadors s’han instal·lat a les seves

habitacions on han rebut la motxilla amb la roba de les Jornades de Perfeccionament,

amb samarretes personalitzades, pantalons per a la pràctica del futbol sala i mitjons

còmodes. Un cop els jugadors ja s’han instal·lat, han rebut la xerrada informativa pel

director de les Jornades de Perfeccionament, Jordi Barrero, que ha recordat els horaris

d’entrenament,  dels menjars i  també del descans.  A més,  també ha mencionat les

normes  de  conducta  i  ha  comentat  que  el  més  important  és  la  convivència  i

l’aprenentatge del futbol sala.







Un cop estaven ubicats,  els  jugadors  s’han dividit  per  categories  i  han realitzat  la

primera  sessió.  Els  seleccionadors  catalans  de  futbol  sala,  Jordi  Gay,  Jordi  Barrero,

Gerard Pusó, Ivan Calle i Pere Molina han estat els encarregats de dirigir uns primers

entrenaments marcats pel bon ambient i per l’exigència tàctica i tècnica als jugadors.







Un cop finalitzada la primera sessió d’entrenament, els jugadors s’han pogut dutxar i

recuperar  forces  pel  dinar.  A  continuació,  i  després  d’un  descans  merescut,  han

executat  dues  sessions  més  d’entrenament  per  a  finalitzar  el  primer  dia.  Demà,

l’expedició catalana tornarà a realitzar tres entrenaments més i posaran punt final al 1r

torn de les Jornades de Perfeccionament el divendres. Aleshores, serà el moment del 2n

torn, que s’estaran fins diumenge per donar pas al 3r i definitiu torn, que estaran del

diumenge al dimarts.

JORNADES DE PERFECCIONAMENT

1r torn 29 de juny a l'1 de juliol

2n torn 1 al 3 de juliol

3r torn 3 al 5 de juliol







A més, del 14 al 20 de juliol també es viurà el II Campus de futbol sala a Bellver de la

Cerdanya.
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https://www.youtube.com/watch?v=pfVgzT53daQ

