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Els jugadors del Barça, Dídac Plana i Sergio González, i el seleccionador català de futbol

sala,  Santi  Gea,  han  presenciat  a  la  Ciutat  Esportiva  de  Blanes  la  fase  final  dels

Campionats Comarcals de futbol sala.

Visites de luxe a Blanes.  Els jugadors del Barça,  Dídac Plana i  Sergio González,  i  el

seleccionador català de futbol sala, Santi Gea, han presenciat de primera mà l’ambient

festiu i esportiu dels Campionats Comarcals de futbol sala celebrats a la Ciutat Esportiva

de Blanes. Els jugadors catalans de futbol sala han viscut la fase final gaudint dels nervis

i de l’emoció dels centenars de famílies i jugadors i jugadores competint per aquest

esdeveniment.





El porter del Barça, recentment guardonat com a ‘Millor Jugador català de l’any de

futbol sala’, ha valorat els Campionats Comarcals d’una manera molt positiva I afirmant

que és un esdeveniment que ''fa goig i que són anys de molt d'esforç per part de la

Federació Catalana de Futbol''. Al seu torn, el seu company d'equip, Sergio González, ha

afirmat que ell ja havia participat als Campionats Comarcals com a 2n seleccionador de

Vallès Occidental i que ha detallat que ''és la gran festa del futbol sala català''. Per la seva

banda, el seleccionador català de futbol sala, Santi Gea, ha detallat de la importància de

''viure i competir en aquests partits dels Campionats Comarcals''.







Per  a  consultar  totes  les  notícies  relacionades  amb  l’11a  edició  dels  Campionats

Comarcals, així com veure les millors imatges, pots accedir a l’apartat específic dels

Campionats Comarcals de Seleccions Base de futbol sala, a través del baner que hi ha a

la portada de futbol sala del web federatiu, o bé, directament fen clic AQUÍ.

GALERIA D'IMATGES - Fase de grups (Part 1)

GALERIA D'IMATGES - Fase de grups (Part 2)

GALERIA D'IMATGES - Fase de grups (Part 3)

GALERIA D'IMATGES - Fase final (Part 1)

GALERIA D'IMATGES - Entrega de trofeus (Part 1)

GALERIA D'IMATGES - Fase final (Part 2)

GALERIA D'IMATGES - Entrega de trofeus (Part 2)

http://www.fcf.cat/media/album/campionats-comarcals-de-futbol-sala-2022-fase-de-grups-part-1/1
https://www.fcf.cat/media/album/campionats-comarcals-de-futbol-sala-2022-fase-de-grups-part-2/1
https://www.fcf.cat/media/album/campionats-comarcals-de-futbol-sala-2022-fase-de-grups-part-3/1
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https://www.youtube.com/watch?v=PXjW9DgWCqA
https://www.youtube.com/watch?v=ct0d7t_bj2A

