
42 POLIDEPORTIVO MUNDO DEPORTIVO Miércoles 20 de diciembre de 2017

n Les magnituds organitza
tives dels Campionats Co
marcals de Seleccions Base
deFutbolSalamostrenlaim
portància de l’entramat on
es vincula, d’una forma o al
tra, lasocietatcatalana.

Els campionats són un es
deveniment consolidat com
la gran Festa del Futbol Sala
català, que requereix d’un
minuciós sistema organitza
tiuprevialasevacelebració.

Les seleccions comarcals
es confeccionen fruit d’unes
sessions preparatòries prè
vies.Enguany,durantelmes
de novembre i principis de
desembre, es van dur a ter
me, els diumenges 5, 12, 19 i
26 de novembre i 3 de desem
bre, les cinc sessions prepa
ratòries,basadesenentrena
ments i partits amistosos de
les 54 seleccions comarcals
defutbolsala.

216 sessions
En els dos primers entrena
ments, la llista de convocats
vaserd’unmàximde20juga
dors i jugadores, mentre que
el diumenge que suposava la
meitatd’aquestapreparació,
la llista es va reduir a un mà
xim de 15 jugadors i jugado
res. Finalment, en les dues
últimes sessions, la llista ja
va ser de 12 jugadors i juga
dores.

Durant aquests cinc diu
menges, s’han realitzat un
total de 216 sessions d’entre
nament i 30 partits amisto

sos,entreles11delegacions,i
els 44 equips masculins i 10
femenins.

Per poder dur a terme
aquestessessionspreparatò
ries ha estat fonamental la
cessió d’instal∙lacions es
portives, arribant a utilitzar

43 pistes i pavellons. A les 60
convocatòries setmanals,
durantles5setmanes,hihan
participat 1.276 jugadors i
243 jugadores d’arreu de Ca
talunya que, a nivell de
clubs, representa una apor

tació de jugadors per part de
178 clubs i de jugadores per
partde76clubs.

El Baix Llobregat és la de
legació amb més clubs parti
cipants (28 clubs), mentre
queelVallèsOccidentalésla
delegació que ha convocat

mésjugadors(149).
Les xifres dels Campio

nats Comarcals de Selecci
onsBasedeFutbolSalaesba
sen en la participació de 12
delegacions, amb la selecció
d’Andorra com a convidada,

les quals, disputen un total
de 84 partits durant els cam
pionats, amb la participació
de 572 jugadors i 140 jugado
res, dirigits per 174 tècnics, i
arbitratsper31col∙legiats.

Enaquesta7aedició,s’han
comptabilitzat un total de
554 gols marcats durant el
transcurs de la competició;
403 gols en la fase de grups i
151enlafasefinal.

Així doncs, en el projecte
dels Campionats, és impres
cindible la vinculació,
col∙laboració i treball per
part de jugadors i jugadores,
cossostècnics,àrbitres,dele
gats, clubs, familiars, insti
tucions... tota una societat
que fa possible que any rere
any es pugui gaudir de la
granFestadelFutbolSalaca
talà H

UFEC

Un Concert per la inserció
n Una Sala David Moner de
la Unió de Federacions Es
portives de Catalunya ple
na de gom a gom va acollir,
dimarts al vespre, un Con
cert de Nadal solidari per
ajudar a donar a conèixer i
recaptarfonsperalprojecte
INSERsport, el programa
de formació i inserció labo
ral per a joves en risc d’ex
clusió social.

El concert, organitzatper
la Unió de Federacions i la
Fundació UFEC, va anar a
càrrec del Trio Ligna, que
va interpretar obres de
Bach,Corelli,Vivaldi,Txai
kovski, Strauss i Nadales.

A l’acte van assistir el
president de la UFEC, Ge

rard Esteva, la diputada
d’EsportsdelaDiputacióde
Barcelona, Maite Fandos,
representants de les federa
cions esportives catalanes i
de les entitats del tercer sec
tor social que participen en
elprojecteINSERsport,així
com alguns dels joves que
han format part de l’edició
del 2017.

Les xifres d’aquesta pri
mera edició d’INSERsport
han estat engrescadores: 10
federacions, 100 joves i 25
entitats del tercer sector so
cial hi han participat. Per a
l’ediciódel2018,estàprevis
talaimplicacióde16federa
cions, 200 joves i 40 enti
tats H

PITCH & PUTT

Enric Sanz i Jaume Vidal guanyen
el Rànquing Doble 2017
n Del14al17dedesembrees
va jugar la quarta i última
provadelRànquingDobleal
camp del Vallès. Hi van par
ticipar 251 jugadors/es i va
estar organitzat per la Fede
ració Catalana de Pitch and
Putt.

Pel bon resultat d’aquesta
darrera prova, amb 45 cops,
Enric Sanz i Jaume Vidal
han aconseguit proclamar
se campions de la 3a edició
del Rànquing Doble FCPP
2017 amb un total de 178
punts,seguitsd’AmadorRo
dríguez i John Frederick

Evans(SantCebrià)amb175
punts i en 3a posició els giro
nins Marçal Moré i Emili
Sanmartínamb170 H

FUTBOL SALA

Les xifres dels Campionats Comarcals
n 5 sessions
amb 216 sessions
d’entrenament
i 30 partits amistosos,
entre les 11
delegacions, i els
44 equips masculins
i 10 femenins

12 delegacions, amb la selecció d’Andorra
com a convidada, que han disputat un total
de 84 partits, amb la participació de
572 jugadors i 140 jugadores, dirigits
per 174 tècnics, i arbitrats per 31 col•legiats


