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L’LCFS ha celebrat la seva cinquena i última reunió de Junta Directiva de la present

temporada 2021-2022 on s’han tractat diversos punts d’actualitat federativa.

Primer punt:  Pla de Competició

S'informa que es farà una revisió del Pla de Competició respecte a les inscripcions reals

per a la temporada 2022-2023.  

Campionats Comarcals de Seleccions Base de futbol sala

Es detallen els entrenaments dels Campionats Comarcals de futbol sala:

ENTRENAMENTS DATA

1r entrenament Diumenge 13 de novembre

2n entrenament Diumenge 20 de novembre

3r entrenament Diumenge 27 de novembre

4t entrenament – Partit amistós Diumenge 4 de desembre

Trobades de Debutants

S’acorda que de cara a la temporada 2022-2023 tornaran les Trobades de Debutants de

forma mensual i que els clubs locals organitzaran l’esdeveniment.



Fase final Prebenjami i Miniprebenjamí

S’explica que el 29 de gener es durà a terme la Fase Final Prebenjamí i Miniprebenjamí

de futbol sala.

Segon punt: Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala

Entrenament específic de porters

Es comenta que els entrenaments específics de porters es duran a terme el 23 i el 30

d’octubre i el 6 de novembre.

Entrenaments de les Seleccions Catalanes de futbol sala

Es comenta que les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 19 masculines i femenines de

futbol sala començaran a entrenar el 9-10 d’octubre; mentre que la base començarà el

18 de desembre.

Tercer punt: Escola i Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala



Es repassen els cursos que s’han dut a terme durant la temporada 2021-2022 detallant

les seus i el nombre d’alumnes.

A més, s’informa que van participar un total de 73 assistents i 21 convidats al Clínic

d’Entrenadors de Futbol Sala.

Quart punt: Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala

Es comenta que van assistir 284 àrbitres al Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala.

Jornades de Perfeccionament arbitral

Es detalla que aquest estiu es durà a terme un nou projecte arbitral per fer créixer i

millorar el col·lectiu arbitral. Una formació que es durà a terme arreu del territori català.

Ascensos arbitrals

Es comunica que l’àrbitre català de futbol  sala,  Xavi  Garcia,  ha aconseguit  l’ascens

arbitral a Segona RFEF Futsal.

Projecte Mentor

S’explica que es continuarà treballant  amb el  Projecte Mentor  per  a  la  temporada

2022-2023.

Proves físiques

S’informa que el proper 24 de juliol es duran a terme les proves físiques dels àrbitres de

2a Divisió B nacional, 3a Divisió nacional i els de Divisió d’Honor Catalana.



Cinquè punt: Delegacions

S’explica la nova estructura federativa que es detalla a continuació,  per delegació i

responsable de la mateixa:

Barcelonès nord: Luis Sanguino i Jamal Bissane

Barcelonès centre: Javi Lerma i Marcos Robles

Barcelonès sud: José Antonio Torres i Francisco Javier Ibarra

Lleida: Macià Expósito i Xavi Alís

Girona: Marcos Rueda

Tarragona i TTEE: Miquel Angel Esquerre i Aitor Vega

Baix Llobregat: Toni Torres

Catalunya Central: Andreu Falomí

Bages/Bergada: Manuel Bueno

Maresme: Moha El Gaadaoui

Penedès-Garraf i Anoia. Eloi Cuscó

Vallès: Manolo Rodríguez



Vallès Oriental: Javi Sánchez

Sabadell: Teodoro Robles

Terrassa: Dani Garcia

Sisè punt: Comissió femenina

Es comunica de la creació de la Comissió femenina de futbol sala amb Clàudia Pons i

Berta Velasco al capdavant, acompanyades de quatre presidentes de clubs catalans de

futbol sala, amb l’objectiu de vetllar i fomentar el futbol sala femení.

Setè punt: Comissió econòmica

S’informa de la creació de la Comissió econòmica de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

Novè punt: Informe del Director

Per acabar, el Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de

Futbol agraeix l’assistència a tothom, explica la nova manera de funcionar de la Lliga

Catalana de Futbol Sala amb l’objectiu de continuar creixent i de ser més propers amb



els clubs catalans.

 

La reunió de la Junta Directiva finalitza a les 19.00 hores.

 


