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Ple absolut a la Sala d’Actes de l’FCF per seguir les presentacions de les dues finals que

es disputaran el proper dissabte 2 de juny a l’Estadi Municipal La Bòbila de Gavà.

La Sala d’Actes de la seu central de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, ha

acollit aquest migdia les presentacions de les finals de la Copa Catalunya

Absoluta i del Campionat de Catalunya Amateur. En primer lloc, el regidor

d’Esports, Cultura i Mediació de Gavà, German Barrena, ha confirmat que “el camp es

troba en perfectes condicions, possiblement en un dels millors moments de la

temporada. Estic convençut que l’Estadi Municipal La Bòbila presentarà una gran

entrada, igual que va succeir l’agost passat amb la Fase Final de la Copa Catalunya

Femenina”.



Per la seva part, el director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig, ha destacat

que “és molt important per al país celebrar en un mateix cap de setmana dues

competicions de futbol diferents que porten el nom de Catalunya. Vull donar les

gràcies a la Federació Catalana de Futbol i a l’Ajuntament de Gavà per fer-ho possible”.

A continuació, el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies

Forcada, ha remarcat que “sense l’esforç de totes les parts implicades no hauríem

pogut organitzar aquestes dues finals. Preparar aquest doble esdeveniment en tan

poc temps ha estat gràcies a l’esforç de tothom. Afrontem aquest final de temporada

amb moltes ganes i il·lusió”.



Seguidament, s’ha presentat oficialment la final del Campionat de Catalunya

Amateur, que enfrontarà el CP San Cristóbal i la Fundació Esportiva Grama,

campions del Grup 1 i 2 de Primera Catalana, respectivament. El partit, que serà

d’accés gratuït, tindrà lloc el dissabte 2 de juny a les 17.00 hores a Gavà. Esport3

emetrà el xoc en diferit el diumenge 3 de juny a les 11.15 hores. Envers la final del

Campionat de Catalunya Amateur, Subies ha asseverat que “són els dos millors equip

de Primera Catalana i la propera temporada tindran l’oportunitat de jugar a la Tercera

Divisió Nacional. Això demostra que si les coses es fan bé, els equips modestos també

poden assolir els seus objectius”.



A continuació, el president del CP San Cristóbal, Miguel Ángel Moreno, ha assegurat

que “valoro molt positivament la temporada que hem completat. Després de 30 anys

és un orgull poder tornar a jugar a la Tercera Divisió. Hem arribat fins aquí sense fer

soroll. Ara toca gaudir de la festa del futbol català”. Per la seva banda, el president de la

Fundació Esportiva Grama, Antonio Morales, ha confessat que “després de gairebé

40 anys en el món del futbol, tenia el compromís amb la ciutat de Santa Coloma de

Gramenet d’engegar un projecte esportiu com el que tenim a la Fundació Esportiva

Grama. Afrontarem aquest partit amb les mateixes ganes i dedicació que hem

demostrat en els darrers quatre anys”.



En aquest sentit, el jugador del San Cristóbal Àlvaro Herzong ha afirmat que

“encarem la final amb la màxima ambició. És un partit molt bonic de jugar i volem

dedicar-li la victòria a l’afició”. Al seu torn, el jugador de la Fundació Esportiva Grama

Martí Tàpia ha explicat que “intentarem estar a l’altura del duel. És un bonic premi a la

temporada que hem completat. Volem oferir la nostra millor versió per emportar-nos

la Copa a casa”.



Final de la Copa Catalunya Absoluta

Acte seguit s’ha presentat la 29a final de la Copa Catalunya Absoluta, que

disputaran la Unió Atlètica d’Horta i la UE Cornellà el dissabte 2 de juny a les 20.00

hores, també a l’Estadi Municipal La Bòbila de Gavà. El duel es podrà veure en diferit

per Esport3 el mateix dissabte a les 21.30 hores i l’entrada serà gratuïta. Subies ha

felicitat ambdós conjunts per la gran temporada que han fet: “tant l’Horta com el

Cornellà han realitzat una gran campanya i ara tenen l’ocasió d’arrodonir-la amb un

partit molt bonic. Disputar aquest encontre és un premi a la trajectòria dels dos

equips”.

El president de la Unió Atlètica d’Horta, Francisco Carmona, ha apuntat que “per a

nosaltres és un fet històric disputar aquesta final. Aquest duel és un homenatge per al

nostre cos tècnic i plantilla. Jugar amb el Cornellà és un premi”. Per la seva part, el

president de la UE Cornellà, Àlex Talavera , ha subratllat que “la temporada ha estat



espectacular gràcies als jugadors, cos tècnic i  treballadors de l’entitat. Portem fent un

gran treball des de fa molts anys. A poc a poc hem anat assolint els reptes que ens

anàvem marcant. La Copa Catalunya Absoluta és una competició que valorem molt

positivament”.

A continuació, el capità de la Unió Atlètica d’Horta, Edgar Tejad a, ha remarcat que

“l’any passat ens vam quedar a les portes de la victòria. Ara tenim una nova oportunitat

d’endur-nos el títol a casa. Intentarem fer-ho el millor possible”. Per últim, el capità del

Cornellà, Sergio Gómez, ha subratllat que “és una competició que cap jugador de la

plantilla ha guanyat. Això és un al·licient extra per intentar conquerir-la. Haurem de fer

un gran partit per tenir opcions de victòria, ja que el rival segur que ens posa les coses

complicades”. L’acte ha conclòs amb fotografies de les autoritats amb les copes i les

pilotes oficials d’ambdues competicions.



A l’acte també hi han assistit els vicepresidents de l’FCF Joan Josep Isern, Josep Llaó,

Pere Guardiola i Joan Soteras; la directiva i delegada al Baix Llobregat, Paquita

Linares; membres de la junta directiva de l’FCF i del CTA; el president del CF Gavà,

Ivan Carrillo; i jugadors dels quatre equips finalistes; entre d’altres.

DOSSIER DE PREMSA FINALS

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-05-30_14:17:51_DossierCopaCatAbsolutaiCampionatCatalunyaAmateur2018.pdf
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http://fcf.cat/media/album/presentacio-finals-copa-catalunya-absoluta-i-campionat-de-catalunya-amateur/1
https://www.youtube.com/watch?v=eNhR917J2HQ

