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Els dos tècnics catalans de futbol sala han ofert dues ponències formatives a tècnics de

futbol sala a l’Hotel Gran Palas 5 Experience de la Platja de la Pineda.

Formació  de  luxe.  L’Àrea  Esportiva  de  Seleccions  Catalanes  de  futbol  sala,

conjuntament amb el Comitè Tècnic d’Entrenadors de futbol sala, han iniciat un cicle

de ponències destinades als tècnics de futbol sala. I ho han fet amb dues ponències de

luxe, la del català i seleccionador sub 19 de futbol sala de l’RFEF, Albert Canillas, i el

segon entrenador del Peñíscola FS, Gerard Pusó. Dues ponències formatives que s’han

dut a terme a l’Hotel Gran Palas 5 Experience de la Platja de la Pineda coincidint amb

l’estada de les cinc seleccions participants en la fase prèvia del Campionat d’Espanya de

futbol sala.





El seleccionador sub 19 de futbol sala de l’RFEF, Albert Canillas, ha parlat de l’actuació i

entrenament de la figura i posició del pivot de futbol sala. Durant la seva ponència, amb

la  presència  de  tècnics  d’arreu  del  territori  català,  i  també  amb  la  presència  de

membres dels cossos tècnics d’Aragó, de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, de

Galícia i també de Ceuta, i fins i tot amb jugadors sub 16 i sub 19, ha explicat els objectius

i les característiques, segons el seu gust, que ha de tenir un pivot que vagi a la selecció

nacional.





Després, ha estat el torn de Gerard Pusó, actual segon entrenador del Peñíscola FS i

exseleccionador català de futbol sala. Pusó ha detallat les seves pròpies experiències

passant per les Seleccions Catalanes fins a arribar a l’alt rendiment. Gerard Pusó ha

detallat  les  diferències  entre  entrenar  només  un  dia  a  la  setmana  i  tenir  poques

sessions, a fer-ho cada dia amb gent d’elit i ha explicat les seves funcions com a segon

entrenador.





Les ponències de formació contínua han estat gratuïtes per tothom afiliat al CTE de

l’FCF.
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https://www.youtube.com/watch?v=7rThSjMG9DM

