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La Sala d’Actes de l’FCF ha albergat la presentació de la final que tindrà lloc l’1 de maig

entre l’FC Vilafranca i la UE Sant Andreu.

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

acollit aquest migdia la presentació de la 30a final de la Copa Catalunya Absoluta, que

disputaran l’FC Vilafranca i la UE Sant Andreu dimecres 1 de maig a les 18.00 hores a

l’Estadi Municipal de L’Hospitalet de Llobregat, amb entrada gratuïta. Tota la

informació relativa a aquesta competició es podrà seguir a través de les xarxes socials

amb l’etiqueta #CopaCat19. A més, Esport3 retransmetrà en directe la final.



Després de projectar un vídeo del més destacat de l’anterior edició de la Copa

Catalunya Absoluta, el tècnic assessor d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet de

Llobregat, Cris Plaza, ha assegurat que “en els últims temps estem tenint un contacte

molt intens amb la Federació Catalana de Futbol pel que fa a l’organització de

diferents partits i competicions. Esperem que aquesta relació cada vegada sigui més

forta”. Per la seva banda, la vicepresidenta del CE L’Hospitalet, Mònica Garcia, ha

manifestat que “volem agrair a l’FCF la confiança que ha dipositat en nosaltres per

albergar un esdeveniment d’aquestes característiques”.



Al seu torn, el president del FC Vilafranca, Joan Soler, ha subratllat que “ens fa molta

il·lusió tenir la possibilitat de tenir aquesta Copa a les nostres vitrines.  Arribar fins aquí

és fruit d’un gran treball durant els darrers anys. Tant per la ciutat com pel club seria un

èxit enorme guanyar aquesta competició”. Seguidament, el capità del FC Vilafranca,

Òscar Sierra, ha destacat que “estem desitjant que sigui dimecres per lluitar per alçar

la Copa i portar-la cap a Vilafranca. Com a jugador, seria el meu primer títol i un somni

fet realitat”.



A continuació, el president de la UE Sant Andreu, Manuel Camino, ha assenyalat que

“seria molt bonic conquerir la Copa Catalunya Absoluta per segona vegada a la nostra

història. El 2008 vam guanyar la final davant el RCD Espanyol i guardem un record

preciós. Dimecres viurem un partit vibrant davant d’un rival que ens exigirà molt”. En

aquesta mateixa línia s’ha expressat el capità del conjunt quadribarrat, Dani Guerrero,

qui ha apuntat que “a qualsevol jugador li agrada jugar aquest tipus de partits, amb un

gran ambient a la graderia i un títol en joc”.



Després de projectar el nou espot de la campanya ‘Tots som un equip ’, el subdirector

general d’Activitats Esportives i Infraestructures de la Secretaria General de l’Esport i

de l’Activitat Física, Oriol Marcé, ha explicat que “estic convençut que serà una festa

del futbol català, amb una gran resposta per part del públic omplint les graderies de

l’Estadi Municipal de Futbol de L’Hospitalet. També vull destacar l’esforç que realitza

l’FCF perquè aquesta competició sigui una referència pels clubs més modestos del

nostre futbol. L’esport català, i especialment el futbol, gaudeixen d’una gran salut”.



Per tancar el torn dels parlaments, el vicepresident primer de l’FCF Josep Llaó ha

asseverat que “el més important és que els dos equips lluitin per guanyar amb

esportivitat i joc net. Vilafranca i Sant Andreu són dos equips històrics del futbol català.

Desitjo sort a ambdós clubs i que s’emporti la Copa el que sigui millor al terreny de joc”.

L’acte ha conclòs amb les fotografies de les autoritats amb la Copa i la pilota oficial de



la competició. A la presentació també hi han assistit diferents membres la Junta

Directiva i del CTA de la Federació Catalana de Futbol.
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