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Els entrenadors de l’AE Penya Esplugues i de l’Escola Pia Sabadell es mostren

il·lusionats i motivats abans d’afrontar les semifinals històriques de la Copa Catalunya

Sènior de Futbol Sala.

El divendres 7 de setembre de 2018 és una data que tant l’entrenador de l’AE Penya

Esplugues, Alfredo García, com el de l’Escola Pia Sabadell, Borja Burgos, tenen

marcada en el seu calendari, ja que és el dia que, per primera vegada, dirigiran el seu

equip en una semifinal de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala contra uns equips

de primer nivell com els de la Primera Divisió Nacional de Futbol Sala: l’Industrias

Santa Coloma i el Barça Lassa, i en un escenari emblemàtic, el Palau Blaugrana.



L’alegria i la il·lusió es palpa entre els tècnics, els quals són plenament conscients del

gran repte que tenen al davant, però tant ells com els seus respectius jugadors estan

molt motivats per afrontar les semifinals. “Des que va sortir el creuament de la

semifinal els jugadors ja estaven amb moltíssimes ganes que arribés el partit. A més,

aquest any hi ha un al·licient afegit, i és que es juga al Palau Blaugrana, el millor lloc on

podíem disputar un duel així. Jugar contra un equip de Primera Divisió i que sigui

retransmès per televisió fa que els jugadors estiguin encantats i desitjant que arribi el

dia. Estan molt il·lusionats amb aquesta semifinal”, explica Borja Burgos.



L’entrenador de l’ AE Penya Esplugues, Alfredo García, comenta que “tots estem

esperant que rodi la pilota per gaudir al màxim possible la prèvia del partit i els

quaranta minuts de joc”. El tècnic afirma que “la nostra final va ser l’últim partit davant

el Manresa FS, que era l’actual campió de la Segona 'B' Nacional i estaven disputant els

playoff per pujar a plata. El fet de guanyar-los, per a nosaltres, va ser el màxim i vam

estar les següents setmanes gaudint de l’èxit i de la sorpresa que havíem donat. El

partit contra el Barça l’afrontarem amb il·lusió i ganes, però sent conscients que és

molt difícil, per no dir impossible”.



En el cas de l’Escola Pia Sabadell “la plantilla té molta il·lusió per plantar cara a l’equip

de Santa Coloma, fer un partit competit, poder-ho lluitar en tot moment i tant de bo

també puguem estar a la final de diumenge”, assegura Burgos. I és que “tenim la sort

que hi ha jugadors que ja han competit davant Barça o Santa Coloma en la Copa de Rei.

Tenen la il·lusió de fer un pas més, d’enfocar-ho d’una manera optimista sabent que el

rival és superior, però no ens conformarem en només sortir i gaudir de l’ambient, sinó

que volem competir-lo i lluitar-lo fins als instants finals”.



El club d’Esplugues, a banda de pertànyer a la Tercera Divisió Nacional, tres categories

per sota del seu rival el proper divendres, ha aconseguit un fet insòlit que el seu

entrenador s’encarrega de destacar: “el gran mèrit del Penya Esplugues en aquesta

final a quatre és que s’ha classificat en la primera edició que participa a la Copa

Catalunya. A més a més, l’equip femení jugarà la final de la competició. Això és un fet

inigualable. Al principi no ens imaginàvem que l’equip arribaria fins a on està ara a la

Copa Catalunya. Per al club és una fita. Hem de valorar al 100% l’èxit aconseguit

sabent que potser no tornem a repetir aquesta proesa”.

De la mateixa manera que l’equip Sènior masculí de l’AE Penya Esplugues, l’entitat de

Sabadell tampoc havia estat mai en una Fase Final i era un dels seus objectius

principals. En canvi, el seu entrenador sí que ha disputat unes semifinals davant el

Barça quan dirigia el Castellar FS, l’any 2016.

Finalment, ambdós tècnics exposen el seu objectiu principal. Pel Borja, “el meu desig és

poder jugar el partit de diumenge”, i en el cas de l’ Alfredo, assegura que “el desig ja el



tenim concedit. Va ser passar a la Fase Final. Ara només espero que no hi hagi lesions i

que els jugadors puguin gaudir de l’esdeveniment”.

 


