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L’Escola Pia Sabadell i l’AE Penya Esplugues, com a equips masculins i el CD La

Concòrdia, com a equip femení, aconsegueixen, per primera vegada, classificar-se per

la Fase Final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala.

Aquesta nova edició de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de Futbol Sala

està marcada per la curiositat que, per primera vegada, tres dels equips participants

d’aquesta Fase Final han assolit una fita històrica amb la seva classificació.

En categoria masculina, l’Escola Pia Sabadell, de Segona Divisió 'B' Nacional de

Futbol Sala i l’AE Penya Esplugues, de Tercera Divisió Nacional de Futbol Sala, són

els equips que, per primera vegada, s’han plantat a les semifinals d’aquesta Copa

Catalunya Sènior de Futbol Sala. Unes semifinals on s’enfrontaran als equips de



Primera Divisió Nacional de Futbol Sala, al Industrias Santa Coloma i al Barça Lassa,

respectivament.

Per l’Escola Pia Sabadell, aconseguir aquesta classificació ha estat un fet

inimaginable, tal com afirmen els seus responsables de l’Àrea de Comunicació, Àngela

Pascual i Ramon Garriga: “per a nosaltres, poder disputar la Fase Final de la Copa

Catalunya Sènior adquireix una importància que va més enllà del resultat esportiu. És

un orgull que els jugadors formats a l’escola de la nostra entitat puguin representar-

nos a la màxima competició del futbol sala català”.

L’Escola Pia Sabadell és un club on realitzen una gran tasca ja des de la base: “des de

l’any 1982 la nostra forma de treballar ha estat la mateixa, fent una clara aposta per la

base. Els nostres valors, inculcats a l’escola, han permès que els nostres entrenadors

hagin transmès un sentit de pertinença a tots els jugadors des de ben petits, clau

perquè el nostre club tingui continuïtat. I aquesta classificació és un estímul més

perquè tots els integrants del club continuem en aquesta direcció, la que creiem que és

l’adequada per a formar jugadors i, per sobre de tot, a persones”.



Per la seva banda, l’AE Penya Esplugues és un club que ja coneix les sensacions de

viure el tram final de la Copa Catalunya, però en el seu cas, fins a dia d’avui, només ho

havien aconseguit amb l’equip Sènior femení. Aquesta passada temporada, però,

l’equip Sènior masculí, de Tercera Divisió Nacional de Futbol Sala, va superar als

penals al campió de Segona Divisió 'B', el Manresa FS, aconseguint la classificació per

a les semifinals d’aquesta competició: “Va ser una nit molt especial. El partit davant el

Manresa FS va ser vibrant, amb ocasions, grans aturades i intensitat defensiva. Vam

aconseguir arribar a la tanda de penals quan teníem el partit gairebé perdut amb dos

gols de diferència a set minuts per al final. Per a nosaltres, ja era un èxit haver competit

contra ells, però no vam fallar”, recorda l’ Arnau Vallverdú , director esportiu de l’AE

Penya Esplugues.



D’aquesta manera, des de l’entitat recordaran la temporada 2017-2018 com la que van

fer possible la doble classificació d’ambdues categories a la Copa Catalunya Sènior de

Futbol Sala: “és un fet històric, no havia succeït mai. És un èxit esportiu i ens fa sentir

molt orgullosos. Les noies es van classificar el dia després que ho fessin els nois, i és

que se sentien amb l’obligació de no fallar”, explica Vallverdú.

De fet, el vicepresident del club, Juan Carlos Hueto, remarca la gran trajectòria de

l’equip Sènior femení afirmant que “portem uns anys fantàstics en categoria femenina,

guanyant dues Copa Catalunya de manera consecutiva. Crec que encara no som prou

conscients del fet d’haver classificat l’equip masculí i femení i ho hauríem d’aprofitar

per donar una empenta definitiva al club i al seu paper dins del futbol sala”.



En categoria femenina, el CD La Concòrdia, de Segona Divisió Nacional Femenina de

Futbol Sala, va eliminar el Femisport Palau Club FS i es va classificar, per primera

vegada, per a la final de la Copa Catalunya Sènior femenina de Futbol Sala. Per al

president de l’entitat, Antonio Rubio “és un orgull i una gran satisfacció veure la

recompensa al treball realitzat. Ha estat una competició molt difícil, amb

desplaçaments llunyans i en hores intempestives, havent de fer, les noies que

treballen, molts sacrificis”.



Una de les coses amb les que coincideixen els tres clubs és la il·lusió que els hi fa

disputar aquesta Fase Final de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de

Futbol Sala al Palau Blaugrana. “Disputar un partit al Palau Blaugrana no succeeix

cada dia. L’ambient, la pista, les instal·lacions, els espectadors... faran que els nostres

equips puguin viure una experiència única”, remarca Arnau Vallverdú . “És un premi.

No hi ha cap altre escenari amb tant ressò mediàtic en aquest esport. Seran els

enfrontaments més importants dels equips, i els jugadors ho recordaran tota la vida”,

a fir m a Hueto. Pels de Sabadell “és un escenari immillorable per disputar una

competició que es mereix tots els honors. Per a nosaltres serà una bona oportunitat

per donar-nos a conèixer arreu de Catalunya, sent coneixedors que serà molt

complicat arribar a la final de la Copa Catalunya”, considera Àngela Pascual i Ramon

Garriga. Finalment, el dirigent de La Concòrdia, Antonio Rubio, també expressa el

seu orgull i les ganes que tenen d’alçar el títol en un pavelló “tan emblemàtic i que tots

nosaltres guardarem en el record”.



 


