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El club puigcerdanenc s'ha convertit en la referència del futbol sala de la Cerdanya

amb un total de 10 equips i 130 nens i nenes d'arreu de la comarca en el seu planter.

Un club per representar tota una comarca. Amb aquest objectiu va néixer fa 11 anys

l'AEE Vedruna Puigcerdà , un club situat al bell mig de la capital de la Cerdanya que

des de la seva fundació ha obert les portes del futbol sala a una comarca de poc més de

16.000 habitants. Més d'una dècada més tard, el club presidit per Àngel Maurell ha

aconseguit assolir aquesta fita única amb escreix. L'AEE Vedruna Puigcerdà compta

actualment amb un total de 130 jugadors i jugadores que donen identitat a tota

la Cerdanya, una xifra que es tradueix en 10 equips i que demostra el bon estat de

salut tant de l'entitat, com del futbol sala als Pirineus Catalans.   



El trajecte del Vedruna Puigcerdà va donar el seu tret de sortida amb un grup d'escola

de primària, una fornada de nens i nenes que van decidir jugar a futbol sala com a

activitat extraescolar. Durant el transcurs dels anys, la bona feina de l'entitat

puigcerdanenca ha permès que aquesta petita espurna s'hagi convertit en una

estructura de 9 equips federats i fins i tot una Escoleta, un viatge meteòric que ha

convertit el Vedruna Puigcerdà en un símbol del futbol sala català. Àngel Maurell té

molt clara quina ha de ser la filosofia del club: "Nosaltres no tenim altes pretensions,

simplement vetllar perquè tots els nens i nenes que vulguin jugar amb nosaltres ho

puguin fer, que puguin entrenar i, sobretot, passar-s'ho bé". 



Dels 10 equips amb què compta l'entitat, 7 són masculins i 3 femenins, amb menció

especial pel Juvenil femení que la temporada passada va aconseguir l'ascens a Divisió

d'Honor. Florencia de León, jugadora de l'AEE Vedruna Puigcerdà i de la Selecció

Catalana sub 17, destaca l'aposta del club pels equips femenins: "Tenim 3 equips en

una comarca molt petita, això ens fa sentir molt importants com a jugadores i ens

omple d'orgull". 

El cas de l'AEE Vedruna Puigcerdà és l'exemple perfecte que la feina ben feta no té

fronteres ni té rivals. Andreu Falomí, delegat de la Catalunya Central de la Lliga



Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, ho defineix a la perfecció:

"Amb ganes, esforç, sacrifici i constància, tot és possible". 
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https://www.youtube.com/watch?v=A2OKOFE3a7o

