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Durant els darrers deu anys, la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala ha passat per les

mans del FC Barcelona i del FS Garcia, en categoria masculina, i pel FS Gironella, el

CEFS Rubí i l’AE Penya Esplugues, en categoria femenina.

La Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala es disputa al llarg de la temporada amb la

celebració de diferents rondes que finalitzen el mes de maig, arribant, als quarts de

final, en categoria Sènior masculina, i a semifinals, en categoria Sènior femenina.

Quan es tracta de les finals de la Copa Catalunya Base de Futbol Sala, aquestes es

disputen, en totes les categories base, un cap de setmana del mes de juny, englobades

dins la Festa del Futbol Català. En canvi, en categoria Sènior, s’organitza un

esdeveniment com la Fase Final de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de



Futbol Sala que es celebra en el mes de setembre, donant el tret de sortida a la nova

temporada.

Aquest nou format de celebració de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala,

englobant la final Sènior femenina, es duu a terme des de fa tres temporades,

aconseguint equiparar-la amb l’organització i la cobertura mediàtica específica d’una

final sènior masculina d’aquesta competició.

En les darreres 10 edicions de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala, en categoria

masculina, el FC Barcelona ha estat el clar guanyador d’aquesta competició, davant el

FS Garcia, contra el que ha disputat totes aquestes finals. L’equip blaugrana s’ha

adjudicat sis Copes Catalunya consecutives. Per la seva banda, l’equip de Santa

Coloma, la temporada 2011-2012 va aconseguir aixecar, per primera vegada en la seva

història, la Copa Catalunya.

A l’etapa anterior, de l’any 2001 a l’any 2007, el Miró Martorell FS va ser el l’equip que

va aixecar 6 copes Catalunya, de forma consecutiva.



En categoria Sènior femenina, en aquests darrers 10 anys, tres han estat els clubs que

s’han emportat al seu museu la Copa Catalunya: el FS Gironella va adjudicar-se sis

temporades seguides la Copa Catalunya (2008-2009, 2009-2010- 2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013 i 2013-2014); el CEFS Rubí va aixecar, per primera vegada, la Copa

Catalunya la temporada 2014-2015 i l’AE Penya Esplugues s’ha emportat les

darreres tres edicions.

Així doncs, a continuació es mostra el palmarès de les darreres 10 edicions de la

Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de Futbol Sala:

TEMPORADA CAMPIÓ SÈNIOR MASCULÍ CAMPIONES SÈNIOR FEMENÍ

2017-2018 BARÇA LASSA AE PENYA ESPLUGUES

2016-2017 FC BARCELONA LASSA AE PENYA ESPLUGUES

2015-2016 FC BARCELONA LASSA PENYA ESPLUGUES GIRONELLA

2014-2015 FC BARCELONA LASSA CEFS RUBÍ

2013-2014 FC BARCEONA FS GIRONELLA

2012-2013 FC BARCELONA FS GIRONELLA

2011-2012 MARFIL SANTA COLOMA FS GIRONELLA

2010-2011 FC BARCELONA FS GIRONELLA

2009-2010 FC BARCELONA FS GIRONELLA

2008-2009 FC BARCELONA FS GIRONELLA



 


