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El CFS El Morell és el protagonista del cinquè reportatge de clubs que realitza la Lliga

Catalana de Futbol Sala la vigent temporada.

Un referent del futbol sala femení a Tarragona. Aquest és el CFS El Morell, un club que

s’ha  convertit  en  el  protagonista  del  cinquè  reportatge  de  clubs  de  federats  que

organitza la Lliga Catalana de Futbol Sala durant la temporada 2020-2021, una iniciativa

amb l’objectiu de donar veu als clubs federats catalans de futbol sala. I aquest cop el

protagonista és el club d’El Morell, una vila amb poc menys de 4.000 habitants situada a

la  comarca del  tarragonès,  al  bell  mig del  triangle definit  per  les  tres  ciutats  més

importants del Camp de Tarragona: Tarragona – Reus – Valls. És per aquest motiu que,

tal  com assegura el  delegat de l’LCFS a Tarragona i  Terres de l’Ebre,  Miquel Àngel

Esquerré, és ‘’digne de destacar el que estan fent amb el femení. Ja fa temporades que

han  aconseguit  tenir  un  equip  a  la  màxima  categoria  catalana  de  futbol  sala’’.   





El CFS El  Morell  va néixer el  1992 quan ‘’una colla d’amics van decidir  començar a

practicar el futbol sala i van crear un equip Sènior’’, comenta el president del CFS El

Morell, Miquel Palau. I d’aleshores, fins avui dia, el club ha crescut fins a tenir ‘’sis equips

de Base: debutants, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, i dos sèniors, un femení i

un  masculí’’,  explica  el  coordinador  del  club,  Adrián  Bastardo.  En  aquesta  línia,

l’entrenadora del Sènior femení del CFS El Morell, Mònica Bernabé, afegeix que ‘’la idea

del club és intentar aconseguir noies i créixer en l’esport femení, és necessari tenir més

c a t e g o r i e s  p e r  s o t a ’ ’ .





Créixer, competir, i passar-s’ho bé. Aquests són els objectius del CFS El Morell. Primer,

‘’competir i  fer companyonia’’,  diu el  president.  Després,  el  coordinador afegeix que

l’objectiu és ‘’seguir creixent’’ i, finalment, per l’entrenadora del Sènior femení és ‘’crear

una base femenina i que les noies puguin arribar fins arribar al primer equip’’.

I tot això en un any complicat per tots els clubs federats de Catalunya, ja que Miquel

Palau exclama que ‘’l’Ajuntament i nosaltres hem fet un esforç increïble’’  per poder

s e g u i r  e n t r e n a n t .





Mentre que el jugador del CFS El Morell, Albert Sánchez, afirma que el CFS El Morell és

un club molt important per la seva trajectòria esportiva i que el que més li agrada del

futbol sala ‘’és el joc enèrgic i que els partits són molt intensos’’.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sKBt-AouRo

