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El Mecanoviga Eixample femení i el FS Salou masculí debutaran per primer cop a la

seva història a la fase final de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala.

10 i 11 de setembre de 2019. Dues dates històriques tant pel CFS Eixample

femení com pel FS Salou masculí. Els dos conjunts debutaran per primera vegada a la

fase final de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala.

Per una banda, el Mecanoviga Eixample. El conjunt barceloní compta amb ‘’una

plantilla que presenta 6 cares noves respecte a la temporada anterior i que

debutaran precisament a la final’’, segons explica Pep Antoni Roig, l’entrenador de

l’equip. A més, aprofita per reivindicar la situació de l’entitat: ‘’som l’únic equip

barceloní de categoria nacional. Ens hem de buscar la vida per entrenar dos dies a la

Barceloneta, un dia a Sants i juguem a Sarrià’’.



Tot i aquestes dificultats, afronten la final ‘’amb molta il·lusió. És molt emocionant

veure com a escassos 8 anys de la fundació del club, un dels equips té el privilegi, per

primer cop a la història, de disputar la final de la Copa Catalunya. A més, és una

entitat autogestionada per jugadors i jugadores dels sèniors o entrenadors’’ com

detalla Adrià Muixí, president del CFS Eixample.

El rival de la final del dimecres 11 de setembre, que es disputarà al Pavelló Nord de

Sabadell, a partir de les 19.00 hores, serà l’AE Penya Esplugues. ‘’ Tenim poc a perdre

i molt a guanyar. És el millor rival possible. L’únic equip català de 1a Divisió i que, a

més, aquest estiu s’ha reforçat amb campiones d’Espanya sub 20 i amb una campiona

d’Europa absoluta’’, ressalta l’entrenador.



Per altra banda, un dia abans, el dimarts 10 de setembre, a partir de les 19.00 hores,

debutarà a una fase final de la Copa Catalunya Sènior masculina el FS Salou. El millor

regal per celebrar el 20è aniversari de la fundació del club: ‘’és un premi al treball de

molts anys i de molta gent, que ha suposat un augment progressiu de la massa social

del club fins al punt que ens trobem ara: 32 equips de futbol sala i més de 200

socis’’, afirma José Maria Reyes, president del FS Salou.

Quim Manresa és el nou tècnic de l’equip, un entrenador que ja havia entrenat el FS

Salou. ‘’Ens il·lusiona que el 80% de la plantilla és de la pedrera i tenim jugadors

amb projecció per poder estar al primer equip en els pròxims anys’’, confessa el

president. Com és el cas del juvenil Carles Saladie, ‘’peça clau als partits de la Copa

Catalunya i també a la recta final de la temporada del primer equip. Tot i això, tenim

u n a plantilla compensada per fer una barreja de joventut amb empenta i

veterania amb experiència’’, comenta José Maria Reyes.



Salou s’ha bolcat davant aquest esdeveniment, i és que segons Reyes: ‘’va ser una

sorpresa poder classificar-nos i poder viure el que estem vivint. La veritat és que al

Pavelló Salou Centre es van viure els dos millors partits de la història del club

(davant el Castelldefels i contra el Manresa), amb un pavelló que va aglutinar 1000

aficionats a les graderies’’.

El rival a les semifinals de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala serà l’Industrias

Santa Coloma. ‘’Està clar que és un somni poder disputar un partit com aquest.

L’afrontem amb molta il·lusió i amb ganes que el Pavelló Sabadell Nord estigui ple de

seguidors salouencs, veient el primer partit oficial d’un equip de Salou contra un

equip de Primera Divisió’’, explica el president.



Els dos equips tenen un missatge molt clar: omplir la graderia. El president del CFS

Eixample desitja ‘’omplir el Pavelló Nord de Sabadell de bufandes vermell-i-negres i

convertir el futbol sala en el que és: una festa, un joc i una excusa meravellosa que

dota la vida de felicitat’’. Per altra banda, el president del FS Salou argumenta que ‘’el

club ha fet un esforç econòmic i amb l’Ajuntament de Salou hem fet que els jugadors i

els socis viatgin de forma gratuïta. També s’han fet samarretes per la Copa

Catalunya i commemorant el 20è aniversari’’.



D'aquesta manera un club barceloní, en categoria femenina, i un club tarragoní, en

masculina, compliran el somni de participar i gaudir de la fase final d'una

competició molt especial, com és la Copa Catalunya de futbol sala. 

 


