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El FS Sant Cugat s’ha convertit aquest dimecres en el gran protagonista del cinquè

reportatge de clubs que la Lliga Catalana de Futbol Sala realitza aquesta temporada

2019-2020.

El FS Cugat, un referent amb 41 anys d’història. El FS Sant Cugat és l’epicentre del

cinquè reportatge de club federat, amb caràcter mensual, que organitza la Lliga

Catalana de Futbol Sala i que s'ha traslladat a la delegació del Vallès Occidental

amb el club santcugatenc com a protagonista.

El FS Sant Cugat es va fundar l’any 1978 amb la creació d’un equip Sènior masculí.

Quaranta-un anys després, el club compta amb 19 equips federats i tal com comenta

el directiu del FS Sant Cugat, Alberto Tejero , ‘’treballem molt a la base per mantenir

una essència familiar. Intentem que els entrenadors de la base siguin jugadors del



Juvenil o del Sènior per crear una comunió de club’’.

E l FS Sant Cugat és ''una referència a Sant Cugat del Vallès , amb l’objectiu de

portar el nom de la ciutat arreu del territori català i també en l'àmbit estatal, a més de

promocionar el futbol sala'', comenta el directiu del FS Sant Cugat.

Mentre que el delegat de l’LCFS al Vallès Occidental, Jordi Palau, afirma que ‘’el FS

Sant Cugat és un referent a la comarca. És un club que fomenta i potencia la base i el

futbol sala català’’.



E l FS Sant Cugat compta amb un equip Sènior femení, que es va crear fa tres

temporades. L’entrenadora de l’equip, Chiki Baena, explica que el gran objectiu

és crear una bona base pel futur i que el futbol sala femení creixi a la ciutat.

A més, el jugador de l’Aleví, Joan Rueda, detalla que li agrada molt que el club organitzi

casals, a l’hivern i a l’estiu, i que la gent del FS Sant Cugat prepari molt els

entrenaments.
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https://www.youtube.com/watch?v=iI81LLRVOzI

