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El dijous, 14 de juliol de 2022 va donar el tret de sortida el II Campus de futbol sala a

Bellver de la Cerdanya amb la participació de 134 jugadors i jugadores.

Torna el Campus de futbol sala. L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala

de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF va començar el dijous, 14 de juliol de 2022, la

segona edició del  Campus de futbol  sala  amb la presència total  de 134 jugadors i

jugadores d’arreu del territori català. Una setmana lúdica amb la intenció d’obrir les

portes  als  nens  i  nenes  del  futbol  sala  català  que  puguin  conèixer  i  gaudir  del

funcionament de les Seleccions Catalanes de futbol sala i els valors que s’inculquen.







El II Campus de futbol sala va arrencar aquest dijous, 14 de juliol de 2022, amb l’arribada

al  migdia  de  tots  els  jugadors  i  jugadores  a  Bellver  de  la  Cerdanya.  En  total,  134

participants que es divideixen en les categories de Benjamí mixt, Aleví masculí i femení,

Infantil masculí i femení, i Cadet femení, i que estaran un total de sis nits i set dies en

què gaudiran d’unes instal·lacions magnífiques que compte amb diferents pistes de

futbol sala, amb piscina i amb espais per a dur a terme diversos jocs i dinàmiques.







En el primer dia, després de l’arribada de tots els jugadors i jugadores, de rebre la roba

del Campus de futbol sala i de tenir les primeres xerrades informatives amb a càrrec del

Director del Campus de futbol sala, Jordi Barrero, van poder gaudir de la visita de la

seleccionadora nacional femenina de futbol sala i vigent campiona d’Europa, Clàudia

Pons. 







Durant aquest divendres, els participants també han pogut xalar de les visites de luxe

dels jugadors catalans de Primera RFEF Futsal, com Sergio González i Eric Pérez.
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https://www.youtube.com/watch?v=p8f8jccT3oY

