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S'ha presentat la fase final de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol

sala al Pavelló Sabadell Nord. Posteriorment, s’ha celebrat el dinar oficial entre les

directives dels sis equips participants i les institucions.

Tret de sortida de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala. El

Pavelló Sabadell Nord ha estat la seu de l’acte de presentació de la Copa Catalunya

Sènior masculina i femenina de futbol sala amb representació dels quatre equips

semifinalistes masculins i els dos equips finalistes femenins. FS Salou i Industrias

Santa Coloma disputaran la primera semifinal masculina a les 19.00 hores i

seguidament, a partir de les 21.15 hores, el Futsal Aliança Mataró i el Barça es jugaran

l'altre lloc per la final. Mentre que el CFS Eixample i l’AE Penya Esplugues disputaran

la gran final femenina el dimecres 11 de setembre a les 19.00 hores. Tots els

enfrontaments es podran veure en directe per Esport 3.



L’acte ha començat a les 13.00 hores a peu de pista del Pavelló Sabadell Nord amb la

presència de directius dels sis equips participants: el president del CFS Eixample,

Adrià Muixí; el vicepresident de l’AE Penya Esplugues, Juan Carlos Hueto; el

vicepresident del FS Salou, Pedro Reyes; el president de l’Industrias Santa Coloma,

Vicenç Garcia; el president del CE Futsal Mataró, Francesc Mas i el membre de la

Junta Directiva del FC Barcelona i responsable de la secció de futbol sala, Josep

Ramon Vidal-Abarca. A més, també han estat presents jugadors i jugadores dels sis

equips: la capitana del CFS Eixample, Mar Garcia; la jugadora de l’AE Penya Esplugues,

Pilar Ribes; el capità del FS Salou, Aitor Vega; el capità de l’Industrias Santa Coloma,

David Álvarez; el capità del CE Futsal Mataró, Àlex del Barco; i el jugador del Barça,

Roger Serrano.



Les autoritats que han presidit l’acte han estat el vicepresident de la Federació

Catalana de Futbol, Josep Llaó, el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF,

José Miguel Calle, i la regidora d’esports de Sabadell, Laura Reyes, que ha donat la

benvinguda als assistents, així com a les autoritats presents. ‘’Us volem agrair que

hàgiu escollit Sabadell per a la fase final de la Copa Catalunya Sènior masculina i

femenina de futbol Sala. Volem igualtat en el futbol sala i estem contents que la

Federació Catalana de Futbol treballi per aquesta línia. Per a nosaltres, acollir un

esdeveniment com la Copa Catalunya és posar-nos a l’aparador del món esportiu’’,

ha comentat Reyes.



El representant territorial de l'esport de Barcelona, Pere Vilà, també ha volgut ‘’agrair

i destacar la capacitat organitzativa de la Federació Catalana de Futbol. Es nota

aquesta voluntat de canviar el món esportiu i la societat catalana a través de l’esport’’.

El vicepresident de l’FCF, Josep Llaó, ha destacat ‘’la gran tasca  del Director de la Lliga

Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, Jose Miguel Calle. El



futbol sala català està creixent. També vull felicitar el FS Salou i al CFS Eixample

per disputar per primera vegada un esdeveniment com aquest’’.

A continuació, el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana

de Futbol, José Miguel Calle, ha agraït ‘’a l’Ajuntament de Sabadell per posar a

disposició el Pavelló Sabadell Nord. Ja és la tercera vegada que venim aquí i ens ha

donat molta sort’’. A més, Calle ha felicitat al Barça per guanyar la Supercopa

d’Espanya. Finalment, ha demanat que els jugadors i jugadores respectin el futbol

sala català. ‘’Respecteu els àrbitres, els companys, els rivals i també a l’afició. No

parem de créixer i tenim un futbol sala català curat en salut’’.



Després dels parlaments s’ha donat a conèixer el calendari de partits que es podran

veure en directe per Esport 3, les designacions arbitrals, la distribució de

localitats, els patrocinadors oficials de la competició i la presència que tindran les

campanyes federatives #ORGULLOSA i Tots Som Un Equip a través d’un vídeo que

s’ha mostrat a tots els assistents. A més, les capitanes i capitans han explicat quines

sensacions tenen abans d’afrontar la fase final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol

Sala.

Finalment, s’ha realitzat la fotografia oficial amb tots els presents, acompanyats del

trofeu de la Copa Catalunya i de la pilota exclusiva Munich que s’utilitza per a aquesta

competició.



El dinar oficial de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala

Un cop finalitzat l’acte de presentació, s’ha realitzat el dinar oficial de la Copa

Catalunya Sènior de futbol sala al Club de Tenis Sabadell amb representants dels

dos equips femenins i dels quatre equips masculins. Han estat acompanyats de les

autoritats federatives i esportives. En el dinar hi ha hagut un intercanvi d’obsequis

entre les institucions presents i els clubs participants.
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http://fcf.cat/media/album/presentacio-copa-catalunya-senior-fs-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=lNpgYhFkOBQ

