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El  Pavelló  Esportiu  Municipal  de  Martorell  acollirà  el  dissabte  3  de  setembre  les

semifinals masculines i el diumenge 4 les finals de la Copa Catalunya Sènior masculina i

femenina de futbol sala.

Torna la Copa Catalunya. La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de

Futbol organitzarà, el 3 i 4 de setembre al Pavelló Esportiu Municipal de Martorell, la

fase final de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala. Una fase final

que torna dos anys després i que manté el format de les darreres edicions, amb la

disputa  de  les  semifinals  masculines  el  dissabte  3  de  setembre  i  les  dues  finals,

femenina i masculina, el diumenge 4 de setembre. L'entrada a la fase final de la Copa

Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala serà gratuïta, però les entrades es

canalitzaran a través dels clubs participants.

COPA CATALUNYA SÈNIOR MASCULINA I FEMENINA DE FUTBOL SALA

DIES: • 3 i 4 de setembre de 2022

SEU: • Pavelló Esportiu Municipal de Martorell

Martorell  serà  l’epicentre  del  futbol  sala  català  i  el  tret  de  sortida  el  donaran  els

amfitrions, ja que el Sala 5 Martorell jugarà la primera semifinal contra l’Industrias Santa



Coloma, vigent campió de la competició, a partir de les 11.00 hores. A les 13.30 hores, serà

el torn del Cerdanyola del Vallès FC i del Barça, que disputaran la segona semifinal.

DISSABTE, 3 DE SETEMBRE DE 2022

SEMIFINALS COPA CATALUNYA SÈNIOR DE FUTBOL SALA

HORA PARTIT

11.00 hores Sala 5 Martorell - Industrias Santa Coloma

13.30 hores Cerdanyola del Vallès FC - Barça

Mentre que el diumenge, 4 de setembre de 2022, al mateix escenari, serà el torn de les

dues finals.  A partir  de les 15.45 hores,  l’AE Les Corts UBAE i  l’AE Penya Esplugues

lluitaran per convertir-se en les noves campiones de Catalunya i, a les 18.15 hores, es

durà a terme la final masculina entre els dos guanyadors de les semifinals.

DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE DE 2022

FINALS COPA CATALUNYA SÈNIOR DE FUTBOL SALA

HORA PARTIT

15.45 hores AE Les Corts UBAE - AE Penya Esplugues

18.15 hores Guanyador 1 - Guanyador 2



La presentació oficial de la Copa Catalunya es durà a terme el divendres, 2 de setembre

de 2022, a partir de les 19.00 hores, a la seu central de l’FCF i en directe per l’FCF TV. A

continuació, tindrà lloc el sopar oficial amb representació dels sis clubs finalistes a la

fase final de la Copa Catalunya Sènior de futbol sala.

Una temporada més, la Televisió de Catalunya tornarà a apostar pel futbol sala català i

retransmetrà en directe per Esport 3 els quatre partits corresponents a aquesta fase

final de la Copa Catalunya Sènior masculina i femenina de futbol sala.

 


