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Pares, mares, familiars, i amics i amigues han gaudit de la festa dels més menuts del

futbol sala català a la Ciutat Esportiva de Blanes.

Gran ambient a Blanes. La 10a edició de la Fase Final Prebenjamí i Miniprebenjamí de

futbol sala ha comptat amb un ambient de luxe que ha omplert la instal·lació de la

Ciutat Esportiva de Blanes. Graderies, pistes de joc, passadissos, pàrquing, zona de bar, i

tots  els  punts  de la  instal·lació  han estat  plens  de pares,  mares,  familiars,  amics  i

amigues dels jugadors i jugadores de les categories Prebenjamins i Miniprebenjamins

que han tingut la seva festa en la jornada d’avui. Un esdeveniment marcat al calendari

per tots ells en què han pogut gaudir d’una experiència única que recordaran tota la

vida, tal com asseguren les famílies.



Enguany,  la  Fase Final  Prebenjamí i  Miniprebenjamí ha arribat a la  10a edició i  ha

comptat amb la presència de 61 equips de futbol sala d’arreu del territori català que han

disputat un total de 69 partits. Una jornada en què la Lliga Catalana de Futbol Sala de la

Federació  Catalana  de  Futbol  prioritza  la  participació  per  sobre  la  classificació,

fomentant la vessant formativa d’ambdues categories en la seva jornada festiva. A més,

una activitat que es disputa a la Ciutat Esportiva de Blanes, escenari de luxe per a rebre

a tots els equips i disputar sis partits a l’hora en les sis pistes diferents.



Per  això,  les  famílies  dels  més  menuts  han  detallat  a  la  Televisió  de  la  Federació

Catalana de Futbol que la Fase Final Prebenjamí i Miniprebenjamí, situada entre la 1a

fase i la 2a fase de competició d’ambdues categories, és una experiència única pels seus

fills,  ja que a més de gaudir del futbol sala,  competeixen contra equips d’arreu del

territori  català  i  fomenten  i  treballen  valors  de  l’esport  i  del  futbol  sala  com  la

companyonia,  el  respecte,  saber guanyar i  perdre,  i  els hàbitats saludables,  tal  com

expliquen les famílies. 



Tota la informació relacionada amb la Fase Final de Prebenjamins i Miniprebenjamins

de Futbol Sala 2023 està disponible a través del bàner que hi ha a la portada de futbol

sala del web federatiu, o bé, fent clic directament AQUÍ.

GALERIA D'IMATGES - MATÍ

GALERIA D'IMATGES - ENTREGA DE PREMIS MATÍ

GALERIA D'IMATGES - TARDA

GALERIA D'IMATGES - ENTREGA DE PREMIS TARDA

VÍDEO PORTADA

 

https://www.fcf.cat/ff-pb-minipb-fs
https://www.youtube.com/watch?v=TuFlaBCWlQg

