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El CFS Arenys de Munt s’ha convertit aquest dijous en el gran protagonista del tercer
reportatge de clubs que la Lliga Catalana de Futbol Sala treu a la llum aquesta
temporada 2019-2020.

Iniciadors del futbol sala català. El CFS Arenys de Munt s’ha convertit en l’epicentre
d e l tercer reportatge mensual de l’LCFS, una iniciativa que continua la vigent
temporada i que s’estrena a la delegació del Maresme. Tal com aﬁrma el president
del club, Manuel Lladó, el CFS Arenys de Munt és un club pioner en el futbol sala
català, ja que l’any 1978 ja comptava amb dos equips. La formació, la diversió i
competir, és la ﬁlosoﬁa d’un club maresmenc que compta amb 16 equips federats, 5
d’ells exclusivament femenins, ja que és un club que té una gran aposta pel futbol
sala femení.
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Un exemple de la gran aposta pel futbol sala femení és que l’entrenadora del primer
equip sènior masculí del CFS Arenys de Munt, que milita a la 3a Divisió Nacional de
futbol sala, és Tatiana Torres. El coordinador del club, Joan Jové, comenta que ‘’tenim
16 equips entre els sèniors i la Base. 5 equips són exclusivament femenins, 8 de
masculins i 3 mixtes. Tot i que una de les grans apostes va ser crear un benjamí
exclusivament femení, que competeix en una lliga mixta’’. La campanya #Orgullosa
de la Federació Catalana de Futbol ha estat clau per a poder potenciar l’esport
femení a Arenys de Munt, tal com comenta el coordinador.

Un dels grans objectius del club és poder cobrir totes les categories i aquest any
s’ha assolit i, ﬁns i tot, s’ha pogut doblar en algunes categories. Per això, una de les
apostes és nodrir els equips sèniors amb jugadors de la casa, i al mateix temps, que els
entrenadors de la base siguin jugadors del primer equip per intentar trobar una
identitat que els ajudi a créixer.

Mentre que el delegat de l’LCFS al Maresme, Joan Vázquez, detalla que el CFS
Arenys de Munt és l’únic club al Maresme que té acadèmia de porters i que això
demostra que estan fomentant, creant i treballant per ser un club millor.

