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CONVOCATORIA SELECCIÓ CATALANA CADET 

De cara a la preparació del Campionat de Seleccions Autonòmiques en categoria cadet, el 
Director Tècnic, i màxim responsable d ela selecció, José Antonio Rodríguez Moya, ha fet públic el 
calendari de les concentracions i condicions per formar part del equip: 

Tots els esportistes que optin a formar part del equip tenen que tenir disponibilitat d’acord al 
següent calendari: 

• DISSABTE 28 DE MAIG. De 15:00 a 19:30 hores. Zona Esportiva de Vilafranca del 
Penedès.  

o Aquesta concentració és oberta per tots els esportistes amb llicència de la 
FCFA, nascuts als anys 2005 i 2006. Els interessats tindran que comunicar al seu 
club la seva intenció de anar a la concentració i serà el club qui informarà a la 
FCFA amb data màxima el 26 de maig. 

o A aquesta convocatòria també poden assistir tots els esportistes nascuts als 2007 i 
2008 d’acord al llistat annex que s’adjunta en aquest comunicat. 

o  

• DISSABTE 4 DE JUNY. De 15:00 a 19:30 hores. Camp Municipal d’Argentona  

o A aquesta convocatòria assistiran ja només els esportistes d’acord a convocatòria 
que publicarà el cos tècnic de la selecció, desprès de la primera concentració,  i 
que serà publicada el 30 de maig com a molt tard. 

•  DIUMENGE 12 DE JUNY. De 11:15 a 15:00 hores. Camp Municipal de Castell d’Aro  

o A aquesta convocatòria assistiran ja només els esportistes que convoqui el cós 
tècnic de la selecció al finalitzar la concentració d’Argentona. 

• DISSABTE 18 I DIUMENGE 19 DE JUNY. Reus  

o El cap de setmana del campionat l’equip es concentrarà dissabte 18 al matí a Reus, 
on es disputarà el campionat diumenge. Un cop s’iniciï la concentració cap 
esportista podrà abandonar la mateixa fins que finalitzi el campionat. 

Notes importants: 

• Aquells esportistes que es trobin lesionats, però que tinguin previst estar recuperats 
per poder estar a punt per la data del partit, també és necessari que es presentin a 
Vilafranca el proper 28 de maig. Els responsables del staff els hi marcaran el 
programa a desenvolupar. 
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• Aquells jugadors que per causes de força major no puguin assistir el proper 28 de 
maig tindran que comunicar-lo per mail a la FCFA (fcfa@fcfa.cat) abans del dia 25 de 
maig. 

• A totes les concentracions els esportistes tenen que portar 

▪ Proteccions i Equip de Joc complet. 

▪ Fruita o entrepà ja que les sessions són llargues i es farà pausa. 

▪ Llibreta i boli per atendre la part teòrica. 

▪ Ampolla pròpia amb el nom ja que encara que hi haurà coolers no es 
facilitaran bidons per evitar compartir. 

▪ Els quarterbacks la seva pròpia pilota. 

▪ El material propi necessari per aquells esportistes que es facin tape 
o embenats especials. 

• El calendari de concentracions publicat, tot i no estar previst que ho faci, 
podria variar a causa d’algun ajustament d’horari o disponibilitat de la 

instal·lació. 

 

PREGUEM LA MÀXIMA DIFUSIÓ PER PART DELS CLUBS 
ENTRE ELS SEUS FEDERATS. 

 

 
ANNEX.    
JUGADORS DEL 2007-2008 SELECCIÓ CATALANA CADET 28/5 VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS.  
Els jugadors del present llistat podran assistir a la concentració encara que el  
seu any de naixement no sigui 2005 o  
2006   

    
 

  
EQUIP JUGADOR EDAT 

 EAGLES Álex Delgado Granados 2007 

 EAGLES Bernat Odero Esteve 2008 

 IMPERIALS Jeram Fuentes 2008 

 IMPERIALS Santi Pico 2007 

 PAGESOS Bru Medina Gallardo 2008 

 PAGESOS Mateu Medina i Burgès 2008 

 PAGESOS Solomon Lienas Expósito 2008 

 PIONERS Alex Rodríguez 2007 

 REDS Armand Codina Cortes 2008 
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