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En aquest emblemàtic pavelló s’ha dut a terme la presentació de la Fase Final de la

Copa Catalunya Sènior masculina i la final femenina. Posteriorment, s’ha celebrat el

sopar oficial entre les directives dels sis clubs participants i les institucions.

La Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala s’ha presentat al Palau Blaugrana amb

representació dels quatre equips semifinalistes masculins i els dos equips finalistes

femenins. L’Escola Pia Sabadell, l’Industrias Santa Coloma, l’AE Penya Esplugues i el

FC Barcelona Lassa són els semifinalistes d’enguany; mentre que el Penya Esplugues i

el CD La Concòrdia jugaran la final femenina. Recordem que tots els partits es podran

seguir en directe a través d’Esport3.



A les 19.15 hores s’ha iniciat la presentació oficial a la pista del Palau amb l’assistència

de representants de cada club com són: el vicepresident de l’AE Penya Esplugues, Juan

Carlos Hueto; el president del CD La Concòrdia, Antonio Rubio; el director esportiu de

l’Escola Pia Sabadell, Plàcid Massagué; el mànager esportiu del FC

Barcelona Lassa, Txus Lahoz ; i el president de l’Industrias Santa Coloma, Vicenç

Garcia. A més, s’ha comptat amb la presència dels capitans i capitanes que

participaran en aquesta Copa Catalunya: Pilar Ribes (AE Penya Esplugues), Iris

Gutiérrez (CD La Concòrdia), Llorenç Tarrés  (Escola Pia Sabadell), Sergio

Lozano (FC Barcelona Lassa), Carlos Antón (AE Penya Esplugues) i David

Álvarez (Industrias Santa Coloma).



Les autoritats que han presidit l’acte han estat el president de la Comissió Gestora de

l’FC F, José Domingo Valls ; el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de

l’FCF, José Miguel Calle; i el membre de la Junta Directiva del FC Barcelona i

responsable de la secció de Futbol Sala, Josep Ramon Vidal-Abarca, qui ha donant la

benvinguda als assistents, així com a les autoritats presents. “És un honor per al FC

Barcelona ser l’amfitrió de la Copa Catalunya, la qual tindrà els millors equips a casa

nostra. Per això expressem l’agraïment a la Federació per l’organització i la feina

realitzada per celebrar aquesta competició”, ha comentat Vidal-Abarca.



El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, també ha agraït al

FC Barcelona “el poder organitzar la Copa Catalunya al Palau. Serà tot un èxit. Estic

molt content amb els equips de Primera Divisió Nacional perquè sempre ens donen

facilitats per organitzar la Copa. Tant ells com els que debuten a la Fase Final han de

gaudir al màxim perquè és una experiència única”. A més a més, Calle ha recordat que

“ja fa tres anys que també es juga en categoria femenina i a les capitanes us vull

demanar que feu partícips a totes les vostres companyes d’aquesta vivència. Tots

vosaltres heu de ser un exemple pels nens que us veuran. Hem d’estar orgullosos del

futbol sala català”.



A continuació, el president de la Comissió Gestora de la Federació Catalana de

Futbol, José Domingo Valls, ha afirmat que “això és una festa i l’FCF està encantada

de celebrar la Copa al Palau Blaugrana i poder utilitzar les instal·lacions del FC

Barcelona. Desitgem que hi hagi esperit esportiu en tots els partits que es jugaran, i és

que les campanyes que es duen a terme des de l’FCF en els darrers anys van donant els

seus fruits. I, sobretot, estem molt satisfets de la rebuda del projecte #Orgullosa, amb

el qual el futbol sala femení català surt reforçat”.



Després dels parlaments s’ha donat a conèixer el calendari de partits, les designacions

arbitrals, la sol·licitud d’entrades i la presència que tindran les campanyes federatives a

través d’un vídeo que s’ha mostrat a tots els assistents. A més a més, els capitans i

capitanes han explicat les sensacions que tenen 24 hores abans de jugar aquesta

competició en un escenari tan emblemàtic en el món del futbol sala com és el Palau

Blaugrana.

 

A l’acte també ha assistit el vicepresident de la Comissió Gestora de l’FCF, Jesús Pont;

el vocal Francisco Javier Velasco ; el vicepresident d’Industrias Santa Coloma, Albert

Sierra; l’entrenador de l’Escola Pia Sabadell, Borja Burgos; l’entrenador de l’AE Penya

Esplugues, Alfredo García; i la regidora d’esports d’Esplugues de Llobregat,

Montserrat Zamora; entre d’altres.

 

Finalment, s’ha realitzat la fotografia oficial amb tots els presents, acompanyats del

trofeu de la Copa Catalunya i de la pilota exclusiva Munich que s’utilitza per aquesta



competició.

 

El sopar de directives

Una vegada finalitzada la presentació ha tingut lloc el sopar oficial de la Copa

Catalunya Sènior de Futbol Sala amb representants dels dos equips femenins

finalistes i dels quatre equips masculins semifinalistes, acompanyats de les autoritats

federatives i esportives. En el sopar hi ha hagut un intercanvi d’obsequis entre les

institucions presents i els clubs participants.
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http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-09-06_20:42:00_DossierdepremsaCopaCatFSSnior2018.pdf
http://fcf.cat/media/album/presentacio-copa-catalunya-senior-futbol-sala-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=5p0VCEGHm0E

