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El conjunt català disputarà els quarts de final de la Copa de la Reina de futbol sala el

divendres, a partir de les 20.45 hores, davant el Melilla Sport Capital Torreblanca FS, i en

directe per Teledeporte.

Oportunitat històrica pel conjunt català. L’AE Penya Esplugues disputa aquest cap de

setmana la ‘Final a Vuit’ de la Copa de la Reina de futbol sala a La Ciudad del Fútbol de

Las Rozas. L’equip espluguí disputarà els quarts de final aquest divendres, 30 d’abril de

2021, a partir de les 20.45 hores i en directe per Teledeporte, contra el Melilla Sport

Capital Torreblanca FS. L’AE Penya Esplugues arriba a la cita amb molt a guanyar i poc a

perdre i, per això, l’objectiu principal és ‘’competir’’, tal com afirma el seu entrenador,

M a n o l o  M o y a .



L’AE Penya Esplugues té l’oportunitat de fer història i classificar-se, per primera vegada

a la seva història, a les semifinals de la Copa de la Reina de futbol sala. Per això, i tot i

que està sent una temporada complicada, amb canvis tant a la banqueta com a la pista,

l’equip arriba a la cita en ‘’bon moment de forma. Hem competit bé durant aquesta

segona fase de la competició’’, explica Moya. Per altra banda, la capitana de l’AE Penya

Esplugues, Cèlia Catà, comenta que ‘’al vestidor es respira il·lusió per poder disputar

a q u e s t s  p a r t i t s  i  g a u d i r  d ’ a q u e s t a  f e s t a  d e l  f u t b o l  s a l a ’ ’ .



L’AE Penya Esplugues s’ha plantat a la ‘Final a Vuit’  després d’eliminar el Femesala

Castellón CFS per 0 a 2, col·locant-se entre les vuit millors en l’àmbit nacional a la Copa

de la Reina de futbol sala. Una competició que es decidirà aquest cap de setmana amb

eliminatòries a partit únic i en una seu amb públic a les graderies: La Ciudad del Fútbol

de Las Rozas. La capitana de l’equip espluguí afirma que veurem ‘’un Penya Esplugues

valent, que no s’amaga, que gaudeix i que s’ho deixa tot a pista’’.

El  conjunt català tancarà la jornada dels quarts de final  de la Copa de la Reina el

divendres, a partir de les 20.45 hores, davant el Melilla Sport Capital Torreblanca FS. ‘’És

un rival  que domina molt el  joc,  individual i  col·lectiu,  i  tenen una de les màximes

golejadores del campionat. Haurem de fer molt bé les coses’’, conclou el tècnic. Tot i

a ixò,  Cèl ia  Catà  diu  que  ‘ ’s i  competim  bé,  podem  donar  la  sorpresa’ ’ .





I  és que tot i  que el Melilla Sport Capital Torreblanca FS sigui un equip que acaba

d’ascendir a la 1a Divisió nacional femenina de futbol sala, és un conjunt que ha fet una

gran inversió per poder formar un gran equip. Per altra banda, l’AE Penya Esplugues, tal

com explica la seva capitana, ‘’tenim moltes jugadores joves que no havien jugat mai a

la màxima categoria ni tampoc havien competit mai a la Copa de la Reina de futbol

sala’’. Per això, consideren que colar-se entre les vuit millors ‘’és tot un èxit i un premi’’

p e r  a  t o t  l ’ e q u i p .





La vencedora d’aquesta eliminatòria s’enfrontarà a les semifinals davant la guanyadora

de l’AD Alcorcón FSF – Universidad de Alicante. Per l’altra costat del quadre, es veuran

les cares el Pescados Rubén Burela FS – Ourense Envialia i el Bodega Sommos Intersala

Promesas – Atlético Navalcarnero. A més, tots els partits es podran seguir en directe per

Teledeporte.

A continuació, es detalla les eliminatòries de la 'Final a Vuit' de la Copa de la Reina de

futbol sala:



GALERIA D'IMATGES

 

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=oI1oPO0fpKU

