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L’afecte i  la passió pel futbol sala,  i  per les seves filles,  ha portat al  Màrius Costa a

dedicar-se a la tasca de delegat durant 17 anys, convertint-se en una peça clau d’un club

tan significatiu a la màxima categoria nacional femenina, com va ser el Gironella.

Màr ius  Costa ,  l ’e tern  de legat .  Quan  es  par la  de  futbol  sa la  femení

i de Gironella directament un nom surt a la llum: Màrius Costa. Una persona que ha

dedicat més de 17 anys de la seva vida a aquest esport, una de les seves grans passions.

Tant les jugadores, com els cossos tècnics, com els equips rivals que han compartit

moment amb el Màrius Costa comparteixen l’opinió que ha deixat una gran empremta

allà on ha passat. Fins i tot, obligat a deixar les banquetes, Màrius Costa assegura que un

club de Madrid, quan van veure que no hi era, van dir que ‘’no empezamos el partido si

n o  e s t á  M à r i u s  C o s t a ’ ’ .



Màrius Costa Arderiu, nascut el 3 de desembre de 1952, i pare de tres filles, va començar

el  seu  lligam  amb  el  futbol  sala  quan  dues  d’elles,  l’Anneta  i  la  Clara,  jugaven  al

Navarcles: ‘’Les havia de portar a tot arreu i quan el Navarcles es va desfer, les va fitxar el

Gironella’’, diu el Màrius. I és que a casa els Costa sempre s’ha respirat esport, tot i que

ell, afirma que ‘’no mirava el futbol per la televisió’’. Una altra de les grans passions del

Màrius Costa és la moto, amb la què s'ha recorregut tota Espanya. ‘’Vaig estrenar la

moto anant a Roldán i tant a Esplugues com aquí, sempre he anat en moto a tots els

p a r t i t s ’ ’ ,  e x p l i c a  M à r i u s  q u e ,  a  m é s ,  é s  f u n d a d o r  d e l  M o t o r  C l u b .



El Màrius Costa va començar a ser el delegat del FS Gironella quan l’entrenadora del

primer equip, després de pujar a la màxima categoria estatal femenina de futbol sala,

els va dir, a ell i a la seva dona, que els necessitava dins l’equip. El Màrius Costa i la seva

dona  van  formar  un  tàndem  tant  brillant  com  essencial  per  les  jugadores  del

FS Gironella. ‘’La meva dona era una fidel seguidora, era una copilot de moto molt bona,

però per desgràcia ens va deixar’’, explica emocionat el Màrius. ‘’Jo m’ocupava més de la

feina de delegat, el tema de les fitxes, etc. I ella s’ocupava més de les inquietuds de les

jugadores,  comprava  xocolata,  les  treia  a  ballar . . . ’ ’ ,  afegeix  el  Màrius.



Havien aconseguit crear una família, la del FS Gironella, amb un vincle molt fort amb la

gent del poble. ‘’Havíem posat a 900 persones aquí al pavelló. A més, als equips de fora

els  donava gust  venir  a  jugar  a  Gironella.  Després dels  partits  els  donàvem beure,

menjar... això mai ho he vist per Espanya’’, comenta el Màrius. I d’aquí, a la temporada

2015-2016 quan el club pateix una crisi i es veu obligat a fusionar-se amb l’AE Penya

Esplugues. ‘’Vaig conèixer les jugadores, eren molt joves, però amb l’ajuda de la ‘Noe’ i

que el 50% de les jugadores eren del Gironella, vam aconseguir mantenir els valors

humans del vestidor. La identitat del Gironella encara es manté a Esplugues’’, afirma

C o s t a .   





El Màrius Costa és un delegat involucrat amb la identitat. Una involucració que va més

enllà del Gironella i de l’Esplugues, i és que el nom de Màrius Costa traspassa fronteres

catalanes. Perquè el Màrius és conegut arreu de l’estat espanyol per tots els equips que

han militat a la màxima categoria femenina de futbol sala. Convertint-se en un referent

del futbol sala femení. ‘’He rebut obsequis per part de molts equips de futbol sala’’, a

més d’explicar l’anècdota que un club de Madrid no volia començar el partit sense ell a

l a  b a n q u e t a .



El Màrius Costa s’ha vist obligat a deixar l’AE Penya Esplugues, però amb un somriure

d’orella a orella assegura que ‘’espero poder tornar a les banquetes’’.
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https://www.youtube.com/watch?v=3paHgqJwzrc

