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El FS Corbins, en categoria Cadet; el FS Linyola, en el Juvenil;  el Futsal Lleida, en el

Juvenil; i el FS Linyola, en el sènior femení, van guanyar les finals de la 5a edició del

Memorial Quim Sala.

Linyola, epicentre futbol sala lleidatà. El Pavelló Municipal de Linyola va ser l’escenari, el

diumenge 25 de setembre de 2022, de les finals de la 5a edició del Memorial Quim Sala

en quatre categories: cadet, juvenil, sènior i sènior femení. Amb la disputa de les quatre

finals es va posar punt final al torneig de pretemporada lleidatà que organitza la Lliga

Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol de l’FCF en memòria de qui

fou directiu de l’FCF i de l’LCFS, Quim Sala.









Linyola va ser l’escenari de les quatre finals del Memorial Quim Sala amb la presència

dels vuit equips finalistes que van superar tres eliminatòries fins a arribar a la gran final.

En categoria cadet, el trofeu se’l va endur el FS Corbins després de guanyar 3 a 1 davant

el FS Alcoletge; mentre que en juvenil, el FS Linyola es va imposar per 2 a 0 davant el FS

Tàrrega. En sènior, el Futsal Lleida es va endú la final després de vèncer 10 a 5 el FS

Linyola i en categoria sènior femení, el FS Linyola va guanyar 2 a 5 el Cervera-Segarra

Femení. 

FINAL MEMORIAL QUIM SALA CATEGORIA CADET

FS CORBINS 3 - 1 FS ALCOLETGE

FINAL MEMORIAL QUIM SALA CATEGORIA JUVENIL

FS LINYOLA 2 - 0 FS TÀRREGA

MEMORIAL QUIM SALA CATEGORIA SÈNIOR

FUTSAL LLEIDA 10 - 5 FS LINYOLA



MEMORIAL QUIM SALA CATEGORIA SÈNIOR FEMENÍ

CERVERA SEGARRA 2 - 5 FS LINYOLA







Un cop acabades les finals va tenir lloc l’entrega de trofeus a tots els equips finalistes

amb  la  presència  de  diverses  autoritats  com  la  del  directiu  i  delegat  de  l’FCF  a

Lleida, Josep Maria Espasa; el directiu de l'FCF i de l'LCFS, Pep Graus; el delegat de

futbol sala a Lleida, Macià Expósito; el directiu de la Lliga Catalana de Futbol Sala, Xavi

Alís; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, Albert Batlle, entre altres. A més, hi

van ser presents els familiars directes del Quim Sala: el seu pare; la seva dona, Glòria

Colillas, i els seus fills, l’Aina i el Roger Sala.

GALERIA D'IMATGES (Matí)

GALERIA D'IMATGES (Tarda)

 

 

VÍDEO PORTADA

https://www.youtube.com/watch?v=H0ozZl0Yb2U


 


