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Mollet acollirà la final de la Copa Catalunya Femenina i
Amateur de Futbol
El Camp Municipal de Futbol Germans Gonzalvo serà la seu, els propers
divendres 26 i diumenge 28 d’agost, de la Fase Final de la Copa Catalunya
de Futbol Femení i Amateur Masculí. La Federació Catalana de Futbol ha
escollit Mollet del Vallès perquè aculli la final d’aquesta copa que, per tercer
any consecutiu, aplegarà el futbol femení i l’amateur.
Justament, l’alcalde de Mollet i responsable de l’àrea d’Esports, Josep Monràs,
ha agraït a la Federació i al CF Mollet que vagin de la mà per organitzar aquest
esdeveniment en un moment “d’especial rellevància després que Mollet hagi
estat escollida l’única ciutat catalana i espanyola per ser, l’any 2017, Ciutat
Europea de l’Esport”.
Monràs també ha destacat que “estem davant dues modalitats esportives de
les quals Mollet sempre n’ha fet bandera”, d’una banda “ l’esport amateur,
per tot el significat que té des del punt de vista altruista, d’esforç i sacrifici”,
i de l’altra “l’esport femení, perquè ja va sent hora que tots plegats fem
autocrítica i reflexionem sobre el tracte que rep i apostem més fermament
per donar-li la repercussió que realment es mereix”.
En aquest sentit, el president del CF Mollet UE Feliu Tura, recordava que aquest
any l’entitat posarà en marxa una línia de futbol femení tot agraint a la Federació
i l’Ajuntament el seu suport per ser la seu d’aquesta Copa que “d’alguna manera
representa un esplèndid colofó als actes de commemoració del nostre
centenari”.
De la seva banda, el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Josep
Llaó, ha donat les gràcies a l’Ajuntament i al CF Mollet per les facilitats i la
predisposició posant l’èmfasi en el fet de “fer pedagogia del bon
comportament per tal d’eradicar la violència, fins i tot la violència verbal
que es produeix a les graderies dels camps de futbol i pavellons de
Catalunya”.
El divendres 26 es disputaran les semifinals femenines i diumenge 28 la final
femenina i amateur masculina.
(adjuntem fotografies i cartell)
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