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El dimarts 10 i el dimecres 11 de setembre, Sabadell serà el centre neuràlgic de la Copa

Catalunya Sènior de futbol sala. Una fase final on les semifinals masculines i les finals,

tant femenina com masculina, es podran veure en directe per Esport 3.

Tot a punt per celebrar-se una nova edició de la Copa Catalunya Sènior masculina

i femenina de futbol sala. Enguany, el Pavelló Sabadell Nord serà la seu que acollirà

aquesta competició que preveu omplir la instal·lació en els quatre partits que es

disputaran per conèixer els nous campions de Catalunya.



E l dimarts 10 de setembre, s’inicia aquesta fase final amb l’acte de presentació

d’aquesta Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala, que es

celebrarà, a les 13.00 hores, a peu de pista del mateix Pavelló Sabadell Nord.

Un acte que comptarà amb la presència de diverses autoritats. Hi serà present el

director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, José

Miguel Calle, acompanyat de directius de l’FCF i de l’LCFS, autoritats de l’Ajuntament

de Sabadell, així com amb representats dels quatre equips semifinalistes masculins i

dels dos equips finalistes femenins.



A més, com ja va sent habitual, els capitans i capitanes dels equips participants,

seran presents en aquesta presentació oficial.

Seguidament, a les 14.30 hores i dins del Club de Tenis Sabadell , es celebrarà el

dinar oficial de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala, amb els

representants dels sis equips que juguen la fase final, juntament amb les autoritats



organitzadores per part de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana

de Futbol i l’Ajuntament de Sabadell.

Durant el transcurs d’aquesta cerimònia, els equips participants i els

organitzadors faran un intercanvi d’obsequis en motiu de la Copa Catalunya.

Una vegada realitzats els actes oficials previs, la tarda del mateix dimarts 10 de

setembre, es disputaran les semifinals masculines de la Copa Catalunya Sènior de

futbol sala, al Pavelló Sabadell Nord. A partir de les 19.00 hores, i en directe per Esport

3 , el FS Salou s’enfrontarà a l’Industrias Santa Coloma. A continuació, a les 21.15

hores, i també en directe per Esport 3, la segona semifinal la protagonitzaran el

Futsal Aliança Mataró contra el Barça.



L’endemà, el dimecres 11 de setembre, per la Diada de Catalunya, es disputaran les

dues grans finals de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala, que es podran veure en

directe per Esport 3. A partir de les 19.00 hores, la final femenina entre el

Mecanoviga Eixample i l’AE Penya Esplugues . I, a les 21.15 hores, es disputarà la

gran final masculina.

Una jornada festiva on els aficionats del futbol sala podran gaudir d’aquest esport amb

dues grans finals on els dos millors equips, tant masculins com femenins, de Catalunya,

es jugaran la copa de campions.



Televisió de Catalunya ha apostat, una temporada més, per introduir, dins la seva

programació, la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala, amb la

retransmissió de les dues semifinals masculins i la final femenina i masculina,

en directe per Esport 3.



 


