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Els presidents i capitans de l’Horta i el Cornellà valoren la final de la competició que es

jugarà dissabte a Gavà; mentre que el San Cristóbal i la Fundació Esportiva Grama

també expliquen les seves sensacions abans de la final del Campionat de Catalunya

Amateur

La Sala d’Actes de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, el dimecres 30 de

maig de 2018, ha acollit la presentació de la final de la Copa Catalunya Absoluta i la

final del Campionat de Catalunya Amateur. Els dos partits es disputaran el proper

dissabte 2 de juny a l’Estadi Municipal La Bòbila de Gavà. Per aquest motiu, el

president de la Unió Atlètica d’Horta, Francisco Carmona, ha assegurat que disputar

aquesta final “és un premi i un homenatge per tota la plantilla i el cost tècnic que han

estat lluitant partit rere partit. Per a nosaltres és un orgull jugar la final davant un equip



com el Cornellà”.

El seu homòleg a la UE Cornellà, Alex Talavera, ha explicat que “arribar a aquesta final

ha estat tot un repte, hem competit davant equips de superior categoria, les

eliminatòries han estat molt disputades. És una competició única a Catalunya i

nosaltres la valorem molt. La juguem amb l’objectiu de guanyar-la, no pensem en res

més”.



Per la seva banda, el capità de l’Horta, Edgar Tejada, ha dit que “per jugadors com jo,

és impensable arribar a jugar la final de la Copa Catalunya Absoluta, però ja que estem

aquí els intentarem guanyar i fer-ho el millor possible”.

I el capità del Cornellà, Sergio Gómez, ha afirmat que “tots volem que sigui una festa

del futbol, farem un joc vistós perquè els espectadors s’ho passin bé. Des d’un primer



moment vam pensar en guanyar-la i ara que estem a la final, aquest és el nostre

objectiu”.

Final Campionat de Catalunya Amateur

El mateix dissabte 2 de juny també es disputarà la final del Campionat de Catalunya

Amateur entre els campions del Grup 1 i 2 de Primera Catalana. El president del CP San

Cristóbal, Miguel Ángel Moreno, s’ha mostrat molt satisfet perquè “per als jugadors i

per a mi és un premi arribar fins aquí. A més, després de trenta anys és un orgull tornar

a la Tercera Divisió Nacional”.



Per al jugador de l’equip Álvaro Herzong aquest “ha estat un any força dur, amb molta

feina, i la final d’aquesta cap de setmana l’encarem amb la màxima il·lusió, ja que és una

Copa important i és un premi a una temporada molt bona”.

El president de la Fundació Esportiva Grama, Antonio Morales, ha asseverat que

“amb el mateix entusiasme que hem demostrat els últims quatre anys, amb els quatre



campionats consecutius, afrontem la final entre dos equips que han tingut el premi a la

regularitat. Esperem que sigui la festa del futbol, un esport que cohesiona en moltes

perifèries de ciutats”.

Finalment, el jugador de la Grama Martí Tàpia ha reconegut que la final de dissabte “és

un premi bonic que pot rematar la bona temporada. Intentarem guanyar, o com a

mínim ens hi esforçarem perquè sigui un festival del futbol català per al país”.
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https://www.youtube.com/watch?v=Kd5iATDpG5w

