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El Futsal Aliança Mataró disputarà les semifinals de la Copa Catalunya Sènior

masculina de futbol sala davant el Barça, el dimarts 10 de setembre, a partir de les

21.15 hores.

CE Futsal Mataró

E l Pavelló Sabadell Nord formarà part de la història del CE Futsal Mataró. Els

mataronins tornaran a disputar la fase final de la Copa Catalunya Sènior

masculina de futbol sala 10 anys després, ja que ho van fer per primera vegada la

temporada 2008-2009. David Rivera, coordinador general del club, ho recorda com

una temporada extraordinària: ‘’la primera vegada que es va arribar a les semifinals de

Copa Catalunya va ser un curs històric, ja que aquell mateix any també es va assolir

l’ascens a Nacional A’’.



Arribar fins aquí és una recompensa per un equip de Segona Divisió B de futbol

sala sent un ''club format amb un nombre important de jugadors formats a la base

suposant un premi a la feina realitzada en els últims anys’’, tal com manifesta el

coordinador general del club.

Un èxit que no ha estat fàcil d’aconseguir. El Futsal Aliança Mataró ha arribat a la fase

final de la Copa Catalunya després de superar tres eliminatòries com a visitant: el

CN Caldes, el FS Ripollet i el FS Premià de Mar. El rival a quarts de final va ser el FS

Cerdanyola, on els mataronins van marcar el definitiu 3-2 quan faltaven tres minuts

pel final del partit.



I ara arriba la cirereta del pastís, el Barça. ‘’Tenim l’oportunitat de competir contra un

dels millors equips del món’’, explica Rivera. A més, Televisió de Catalunya el

retransmetrà en directe: ‘’amb la presència d’Esport 3 serà un aparador fantàstic

pel club, pels nostres patrocinadors i per la nostra afició’’, detalla Rivera.

Els de la capital del Maresme, un club fundat l'any 2000, sempre els ha il·lusionat la

Copa Catalunya de futbol sala, ja que, segons David  ‘’la Copa Catalunya Sènior té un

format espectacular amb eliminatòries obertes on totes les entitats sèniors que

s’inscriuen somien poder arribar a la fase final i jugar contra equips de Divisió

d’Honor''.

Així doncs, el 10 de setembre és una data que els directius, els jugadors i els aficionats

de Mataró tenen apuntada a l’agenda. ‘’Tenim assegurada  la presència de 500

afeccionats que viatjaran amb tres autobusos i cotxes particulars. A més, hem

reservat a cada un d’ells l’entrada conjuntament amb una samarreta commemorativa



del partit’’, determina el coordinador general de l'entitat.

I no només això, ja que participar en la Copa Catalunya pels mataronins ha estat

sempre un orgull: ‘’el club sempre ha gaudit d’una manera especial la competició

de la Copa Catalunya, en categories bases hem estat cinc cops campions. I per posar

un exemple, ja fa molts anys que vàrem començar a utilitzar el hashtag #lacopamola’’,

argumenta David Rivera.

Amb la màxima il·lusió, el CE Futsal Mataró espera que arribi el dimarts 10 de

setembre, per disputar les semifinals de la Copa Catalunya Sènior masculina de

Futbol Sala, a Sabadell.

 


