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FUTBOL / WORLD CUP FEMALE

L’alcalde Pere Granados ha lliurat la copa a l’equip de vencedores, que ha guanyat
aquest migdia per 2 a 4 contra Austràlia

La cerimònia de lliurament de premis ha comptat amb l’assistència de Tom Langen,
representant de la competició femenina de la International Federation of Cerebral Palsy
Football (IFCPF); Carles Muñoz, president de la FECPC; Carmina Blay, representant
territorial a Tarragona de la Secretaria General de l’Esport; i Pere Guardiola, President de
la Fundació Catalana de Futbol

L’equip d’USA s’ha proclamat guanyador, avui dimarts, a la final de la World Cup Female de
Futbol 7 per a persones amb lesió cerebral de la IFCPF, jugada al camp 8 del Complex Futbol
Salou Sports Center.
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L’alcalde Pere Granados ha lliurat la copa a l’equip guanyador i ha repartit les medalles als
tres primers classificats:
USA, Austràlia i Japó.

Segons ha manifestat, “el futbol femení es troba en un moment d’expansió i de reconeixement
per part de tota la societat i estem contents perquè això implica que pugui rebre el suport que
mereix, des de tots els àmbits”. A més, “hem de destacar la nostra satisfacció perquè Salou ha
tingut el privilegi d’acollir, per primera vegada a la història, la primera Copa del Món femenina
de futbol per a persones amb paràlisi cerebral”.

Per la seva banda, Tom Langen ha qualificat la final de “fantàstica” i ha assegurat que “tots els
implicats podem sentir-nos molt orgullosos d’aquest campionat”; per la qual cosa ha felicitat els
equips participants i també l’organització, pel seu “fantàstic treball”. Finalment, ha fet referència
a l’emoció de les jugadores, que ha quedat palesa en el moment que han escoltat els himnes
dels seus països.

Carles Muñoz ha comentat “que és un orgull haver pogut celebrar la primera competició
femenina a casa nostra", i ha expressat el seu desig perquè "a la propera Copa del Món es
pugui doblar la participació dels equips femenins, i evolucioni la competició fins a igualar la
masculina".

Cal destacar que les esportistes que han participat en el campus de desenvolupament de futbol
femení, en què hi han assistit futbolistes catalanes, de Dinamarca i Anglaterra, també han rebut
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medalles de mans de la organització de la World Cup Male & Female de la IFCPF.
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