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La final de la Supercopa d’Espanya de Futbol Sala torna a enfrontar al Movistar Inter i al

Barça, pocs dies després de veure’s les cares a la Copa d’Espanya. Serà el dijous 15

d’abril, al WiZink Center de Madrid, a les 20.00 hores.

Es tornen a veure les cares. Aquest proper dijous 15 d’abril es tornarà a repetir el partit

disputat el passat 28 de març, en motiu de la XXXII Copa d’Espanya de Futbol Sala, amb

els mateixos protagonistes i en el mateix escenari.

La nova edició de la Supercopa d’Espanya de Futbol Sala, que es celebra a partit únic,

reunirà, de nou, al Movistar Inter, com a vencedor de la Primera RFEF Futsal 2019-2020, i

al Barça, com a campió de la XXXI Copa d’Espanya.

Una final que, tot i estar prevista que es celebrés el passat 11 de gener, degut al temporal

Filomena d’aquell moment, va haver d’ajornar-se i, finalment, es celebrarà el dijous 15

d’abril de 2021, a les 20.00 hores, en el WiZink Center de la Comunitat de Madrid. Un

partit que es podrà seguir en directe a través de Teledeporte.

SUPERCOPA D'ESPANYA DE FUTBOL SALA

20.00 hores MOVISTAR INTER - BARÇA



La Real Federación Española de Fútbol, igual que fer amb la XXXII Copa d’Espanya de

Futbol Sala, ha volgut comptar amb l’afició per la celebració de la Supercopa. Per aquest

motiu, seguint totes les mesures sanitàries oportunes tal i com marquen les autoritats

per lluitar contra la Covid-19, el WiZink Center de la Comunitat de Madrid acollirà, de

nou, a públic. Concretament, un total de 1.500 persones podran presenciar la gran final

des de les grades de la instal·lació.

El Barça lluitarà per col·locar una nova Supercopa d’Espanya a les vitrines blaugranes,

després de sumar la de la temporada 2013-2014 i la de la 2019-2020 en el seu palmarès.

Va ser  a  l’octubre del  2019 quan l’equip culé  va adjudicar-se la  darrera Supercopa

d’Espanya, després de vèncer a El Pozo Múrcia, a Guadalajara. Així doncs, l’objectiu dels

catalans és revalidar el títol.



 


