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Els capitans dels quatre equips masculins semifinalistes i les capitanes dels equips

femenins finalistes de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala mostren les ganes i la

motivació que tenen de jugar al Palau Blaugrana i aixecar el trofeu.

Els quatre equips semifinalistes masculins seran els primers en disputar els seus

respectius partits aquest divendres 7 de setembre al Palau Blaugrana. A les 19.00

hores s’enfrontaran l’Escola Pia Sabadell davant l’Industrias Santa Coloma. És la

primera vegada que el club de Sabadell, de Segona ‘B’ Nacional, juga la Fase Final

d’aquesta competició i es mostra esperançat de plantar cara al seu rival de Primera

Divisió Nacional. Per la seva part, l’entitat de Santa Coloma presenta una plantilla jove

i reforçada que té molta il·lusió per arribar a la final.

1a semifinal MASCULINA



Llorenç Tarrés (Escola Pia Sabadell): DECLARACIONS

David Álvarez (Industrias Santa Coloma): DECLARACIONS

2a semifinal MASCULINA

A continuació, a les 21:15 hores, es disputarà la segona semifinal entre l’amfitrió, el FC

Barcelona Lassa i l’AE Penya Esplugues, de la Tercera Divisió Nacional. 

Carlos Antón(AE Penya Esplugues): DECLARACIONS

Sergio Lozano (FC Barcelona Lassa): DECLARACIONS

https://youtu.be/ifD9HhK_9sw
https://youtu.be/ev5xZ5AxZ9s
https://youtu.be/rZ7nbRfz9wk
https://youtu.be/D3K0vkY0ymQ


D’aquestes dues semifinals en sortiran els dos equips finalistes que el diumenge 9 de

setembre disputaran, a la mateixa seu, la gran final a les 13.15 hores. Tant les dues

semifinals com la final es podran veure en directe per Esport3.

FINAL FEMENINA

Diumenge 9 de setembre, a les 11.00 hores, el Palau Blaugrana també serà l’escenari,

per primera vegada, de la final de la Copa Catalunya Sènior Femenina de Futbol Sala.

Una final que jugarà l’AE Penya Esplugues, de la mateixa manera que en les últimes

dues edicions, enduent-se el títol; mentre que les jugadores del CD La Concòrdia

s’estrenaran en aquesta final, retransmesa en directe per Esport3.

Pilar Ribes (AE Penya Esplugues): DECLARACIONS

Iris Gutiérrez (CD La Concòrdia): DECLARACIONS

https://youtu.be/ET3hJM2QagQ
https://youtu.be/JIS5eP7LQl0


GALERIA D’IMATGES
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