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Ambdós equips lleidatans afronten amb optimisme disputar les semifinals d’aquesta

competició per primera vegada.

Ja ha començat el compte enrere per a la Fase Final de la Copa Catalunya

Femenina. Només queda una setmana perquè el Municipal Joan de Capdevila

Méndez de Tàrrega, amb entrada gratuïta, aculli les semifinals d’aquesta competició.

La primera, entre el RCD Espanyol i el SE AEM, es disputarà dijous 23 d’agost a les

18.00 hores. La segona, entre el FC Barcelona i el CF Pardinyes, tindrà lloc el mateix

dia dues hores després, a les 20.00 hores. Serà la primera vegada que ambdós

conjunts lleidatans disputin la Fase Final d’aquesta competició.



L’entrenador del primer equip femení del CF Pardinyes, Vidal Agné, destaca que per

al seu club ja és un èxit disputar la semifinal davant el Barça. “És un premi i un orgull ser

un dels quatre millors conjunts femenins catalans. L’equip s’ha guanyat a pols arribar

fins aquí. Ara hem de gaudir d’aquesta oportunitat històrica”, assenyala. Pel que fa al

duel contra el conjunt blaugrana, assegura que “l’afrontem motivades i amb la il·lusió

intacta. Hem de ser conscients que el Barça és molt superior a nosaltres. No obstant

això, intentarem oferir la nostra millor versió i fer un bon partit. Jugarem contra un dels

millors equips del món”.



D’altra banda, Agné analitza com s’imagina que serà l’enfrontament. “Segurament el

Barça tindrà la possessió de la pilota i nosaltres intentarem defensar-nos amb

concentració i ajudes constants. Hem d’intentar que el partit sigui llarg i que no

s’avancin ràpidament en el marcador. Sabem que serà molt complicat, però en el futbol

mai se sap”, subratlla. Quant al campionat de lliga, el tècnic lleidatà apunta que

“l’objectiu és assolir la permanència. El grup és més difícil que el curs anterior, amb

l’arribada d’un equip poderós com el Saragossa. Hem de fer-nos forts a casa”.



Per la seva banda, el coordinador del CF Pardinyes, Javier Rubio, assegura que “jugar

contra el Barça és el premi a la nostra excel·lent trajectòria en aquesta competició tan

atractiva”. Tot i que reconeix que la diferència amb el conjunt blaugrana és enorme,

manifesta que “el nostre repte és ser intenses durant tot el partit i donar-ho tot a la

gespa. Sabem que la victòria és pràcticament impossible, però no llencem la tovallola”.



En aquest sentit, Rubio desgrana quines són les principals virtuts de les blaugranes. “El

Barça té una estructura professional i nosaltres som un equip de barri que aposta

orgullosament pel futbol femení. Tenen jugadores de primer nivell mundial i aquest

estiu s’estan reforçant molt bé. És el gran favorit per guanyar la lliga i un equip a tenir

molt en compte a la Champions”, reconeix. En darrer lloc, el coordinador de l’entitat lloa

el projecte #Orgullosa impulsat per l’FCF: “Estem encantats amb aquesta iniciativa.

Som un club que aspirem a ser una referència del futbol femení a la província de Lleida.

Amb aquestes ajudes donem un pas endavant important”.

Al seu torn, el tècnic del primer femení de l’AEM Lleida, Roy Lamesa, es mostra molt

il·lusionat amb l’oportunitat de disputar les semifinals de la Copa Catalunya Femenina.

“Jugar contra rivals d’aquesta entitat ens omple d’orgull. És la primera vegada que ens

classifiquem per aquesta ronda i volem fer-ho el millor possible”, diu. D’aquesta

manera, el tècnic lleidatà valora com veu a les seves jugadores: “Estan motivades i

il·lusionades davant d’aquesta cita. Hem organitzat dos partits amistosos contra rivals

complicats, com el Saragossa i el Sant Gabriel, per arribar a la semifinal amb un mínim



de rodatge”.

En referència al conjunt blanc-i-blau, Lamesa assevera que “m’espero un Espanyol que

vulgui dominar el partit a través de la possessió de la pilota. Els fitxatges que ha

realitzat li permetran donar un salt de qualitat. Considero que Joan Barcardit està fent

una gran feina”. Malgrat la dificultat de l’adversari, apunta que, si juguen bé les seves

armes, tindran opcions d’endur-se el triomf. “Hem arribat fins aquí gràcies a la nostra

solidesa defensiva i a la verticalitat i rapidesa de les atacants. Haurem d’intentar

explotar al màxim les nostres virtuts i minimitzar les possibles errades”, conclou.



En darrer lloc, el president del SE AEM, Sergio González, admet que l’equip afronta

aquesta cita amb una il·lusió enorme. “Ser a l’elit del futbol femení és un honor per a

nosaltres. Intentarem ser un equip competitiu que posi les coses complicades als

adversaris”, remarca. Pel que fa a la semifinal davant el bloc blanc-i-blau, el màxim

mandatari de l’entitat afirma que “m’imagino un duel anivellat i competit, on ambdós

equips sortiran a buscar la victòria des del xiulet inicial”.



Quant a la participació de dos equips lleidatans a les semifinals d’aquesta competició,

González apunta que “es tracta d’un fet històric, ja que no havia passat mai. Això

demostra que el futbol lleidatà està treballant bé. A més, estem molt satisfets que la

Fase Final es disputi a Tàrrega. Hem d’agrair a la Federació Catalana de Futbol que

aposti per portar el futbol femení a tot el territori”.



 


