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La Lliga Catalana de Futbol Sala ha fet entrega, durant el mes de setembre, de la copa

de campions de lliga de la temporada 2021-2022 al Futsal Marlex Mataró CE, a l'AE

Penya Esplugues, al Canet FS i al Barça.

Campions de lliga. La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol

ha entregat, durant el mes de setembre, la copa de campions de lliga de la temporada

2021-2022 als equips catalans de futbol sala que competeixen en categoria nacional.

L’LCFS ha repartit la copa de campions al Futsal Marlex Mataró CE, com a campió de 2a

Divisió B; a l’AE Penya Esplugues i a la Braseria La Graella Canet FS, com a campions de

3a Divisió nacional; i al Barça, campió de la Divisió d’Honor Juvenil nacional.

COPA DE CAMPIONS

EQUIPS CAMPIONAT

Futsal Marlex Mataró CE Campió 2a Divisió B nacional

Braseria La Graella Canet FS Campió grup 1 de 3a Divisió nacional

AE Penya Esplugues Campió grup 2 de 3a Divisió nacional

Barça Campió Divisió d'Honor Juvenil nacional





Les entregues van començar el dissabte, 17 de setembre de 2022. El primer torn va ser a

càrrec  del  director  general  de  l’FCF i  director  de  l’LCFS,  José  Miguel  Calle,  qui  va

entregar la copa de campió de lliga de 2a Divisió B nacional al Futsal Marlex Mataró CE a

la  prèvia  de  la  jornada 1  de  la  lliga,  en  què els  de  Mataró  van rebre  la  visita  del

Cerdanyola del Vallès FC.



El mateix dissabte, a partir de les 18.00 hores, el directiu de l’FCF i de l’LCFS, Javier

Lerma,  va ser  l’encarregat  d’entregar  el  premi de campió del  grup 1  de 3a Divisió

nacional de futbol sala a la Brasela La Graella Canet FS a la prèvia del partit que els va

enfrontar davant el Covisa Manresa.



Mentre que el dissabte, 24 de setembre de 2022 va arribar l’entrega al Barça i a l’AE

Penya Esplugues. A les 13.15 hores, el directiu de l’FCF i de l’LCFS, Juan Carlos Hueto, es

va desplaçar fins a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per fer entrega de la copa de

campions de la Divisió d’Honor Juvenil nacional al Barça a la prèvia del partit davant el

Levante Manacor FS.





Mentre que a les 18.00 hores, el directiu de l’FCF i de l’LCFS, Pep Graus, va entregar la

copa  de  campions  del  grup  2  de  3a  Divisió  nacional  de  futbol  sala  a  l’AE  Penya

Esplugues a la prèvia del partit davant el Natació Sabadell.





Amb aquestes entregues queda per tancada la temporada 2021-2022.

 


