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Els jugadors catalans del Peñíscola FS, Xavi Cols i  Carles Saladie, han presenciat els

entrenaments dels jugadors del torn 1 i torn 2 de les Jornades de Perfeccionament.

Jugadors professionals a Amposta. Els jugadors catalans de futbol sala que militen al

Peñíscola FS, Xavi Cols i Carles Saladie, han visitat aquest matí el Centre de Tecnificació

de Terres de l’Ebre per presenciar l’últim entrenament dels jugadors de torn 1 i l’arribada

dels jugadors del torn 2. Els jugadors catalans que militen a Segona RFEF Futsal han

pogut gaudir del gran nivell de futbol sala que s’està vivint aquests dies a Amposta

disputant partits d’entrenament amb tots els jugadors.







Els 40 jugadors del torn 1 de les Jornades de Perfeccionament han posat punt final a la

seva estada a Amposta després de realitzar set entrenaments,  conviure dues nits i

gaudir d’una experiència inoblidable en què els jugadors han pogut experimentar en

poc més de 48 hores els hàbitats saludables d’un esportista d’elit. I la seva sortida ha

vingut  acompanyada de  l’arribada  de  37  jugadors  de  les  categories  Aleví  masculí,

Infantil  masculí  i  Cadet  masculí,  que  realitzaran  la  seva  estada  fins  al  diumenge.

Aleshores, serà el torn pel futbol sala femení que tancarà amb el tercer i definitiu torn

de les Jornades de Perfeccionament.







Cols i Saladie han arribat al Centre de Tecnificació de Terres de l’Ebre a les 9.00 hores del

matí i, després d’esmorzar amb tota l’expedició catalana, s’han traslladat al pavelló. Allà,

tots els jugadors s’han fet una foto individual amb Xavi Cols i Carles Saladie abans de

disputar un partit d’entrenament.

D’altra banda, a les 10.00 hores ha arribat l’autocar del torn 2 en què, primer de tot, han

rebut una xerrada informativa i després han rebut la motxilla amb tota la roba de les

Jornades  de  Perfeccionament.  Un  cop  instal·lats,  han  realitzat  la  primera  sessió

d'entrenament  amb  la  presència  de  Cols  i  de  Saladie,  i  sota  les  ordres  dels

seleccionadors catalans Jordi Gay, Jordi Barrero, Gerard Pusó, Ivan Calle, Pere Molina i

Laia Fernández.

En acabat, els jugadors del torn 2 han pogut recuperar forces amb el dinar i, després

d'una hora de descans, realitzaran dues sessions més d'entrenament per acabar el dia.







No  obstant,  la  peça  del  porter  també  és  important  en  aquestes  Jornades  de

Perfeccionament amb treball específic tant al pavelló com  de vídeo. 





Els jugadors professionals de futbol sala, Xavi Cols i Carles Saladie, han sortejat dues

samarretes d'entrenament del Peñíscola FS entre els jugadors.





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=toBKBPqtKzc

