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COMUNICAT OFICIAL
Mitjançant aquest escrit l’A.E. Les Corts UBAE vol relatar els fets succeïts el passat
cap de setmana, dissabte 30 d'abril i diumenge 1 de maig, en relació amb la disputa de la
Jornada 27 de la 2a Divisió Nacional Femenina de Futbol Sala entre el nostre Sènior
A Femení i el Futsal Mataró; i amb el Campionat de Seleccions Autonòmiques Sub
19 femení.
El partit es disputa al camp del Futsal Mataró en data diumenge 1 de maig a les 12:00
hores. L'horari especificat anteriorment se sap el divendres 22 d'abril. La data i els
horaris proposats coincideixen amb l'expedició de la Selecció Catalana Sub 19 al
Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La Selecció Catalana Sub 19 té en
el seu pla de viatge prevista la sortida cap a Galícia el dissabte 30 d'abril a les 23:30
amb autocar. Hi ha tres jugadores de la nostra entitat, totes elles amb llicència del
Sènior A femení de 2a Divisió Nacional Femenina, que estan convocades amb la citada
Selecció Catalana Sub 19. El nostre Sènior A femení disposa de nou fitxes federatives
de jugadores de pista, sense les tres jugadores anomenades queden en sis.
Vistes les dates i horaris del partit davant el Futsal Mataró i del pla de viatge de la
Selecció Catalana Sub 19 sol·licitem el mateix divendres 22 a l'equip rival la possibilitat
de jugar el partit en dissabte. La nostra petició no va ser tinguda en compte per l'equip
rival i davant d'aquesta situació vam decidir comunicar a les federacions implicades
(FCF i RFEF) la situació.
La voluntat des del club va ser sempre que les tres jugadores implicades poguessin jugar
el partit de lliga amb el seu equip i participar al Campionat d´Espanya amb la Selecció
Catalana. Amb aquesta finalitat i amb una setmana de marge per trobar una solució al
problema vam exposar els fets a totes les parts amb la idea que les dues federacions
proposessin una sortida a la situació. Els dies van passar i, malgrat mostrar una
comunicació fluida per part de tothom, no s'avançava cap enlloc, amb les dues
federacions passant-se la pilota l'una a l'altra. Davant la nostra sorpresa i incredulitat
vam arribar a posar a sobre la taula l'opció que les jugadores viatgessin amb avió amb
destinació La Corunya diumenge després de la disputa del partit de lliga. A aquesta
proposta la FCF inicialment ho va declinar per falta de pressupost i finalment ens va dir
que si les jugadores no estaven dissabte a les 23:30 a la convocatòria de la Selecció

Catalana aquestes quedarien automàticament desconvocades, traslladant així la
responsabilitat al club.
Arribem a divendres dia 29 d'abril, a un dia de la marxa de la Selecció Catalana Sub 19 i
a dos dies del partit de lliga, sense cap solució. Finalment, a petició de la FCF, se
sol·licita al jutge únic de competició de la RFEF l'ajornament del partit. Aquest jutge
únic resol que el partit s'ha de disputar deixant-ho tot al mateix punt de sortida. Cap
solució a la situació plantejada una setmana abans i amb el club havent de prendre una
decisió, la qual implica deixar unes jugadores sense disputar un Campionat d'Espanya
de Seleccions Autonòmiques o anar a disputar un partit de la 2a Divisió Nacional
Femenina amb sis jugadores de pista.
El club va prendre la decisió d'anar a jugar el partit amb dos canvis i que les tres
jugadores convocades amb la Selecció Catalana Sub 19 es presentessin a la
convocatòria del dissabte 29 d'abril a les 23:30.
Entenem que s'ha perjudicat un equip i s'ha adulterat la competició. La RFEF és
l'organitzadora de la 2a Divisió Nacional Femenina i dels Campionats d'Espanya
de Seleccions Autonòmiques. La FCF és la responsable del pla de viatge de les
Seleccions i qui no va acceptar la possible solució proposada pel club. En cap cas el
club té cap responsabilitat amb el que ha passat. Són les federacions que estan al servei
dels clubs o els clubs han de servir a les federacions?
Aquest comunicat només pretén relatar uns fets que com a club hem viscut amb
sorpresa i incredulitat. Hem assistit a veure com dues federacions han mirat pels seus
interessos i no el d'un club. Per respecte a les nostres jugadores i a la Selecció Catalana
Sub 19 femenina emetem aquest escrit un cop finalitzat el Campionat d'Espanya de
Seleccions Autonòmiques. Des de l’A.E. Les Corts UBAE volem felicitar la Selecció
Catalana i les nostres jugadores pel seu gran torneig i el títol de subcampiones
d'Espanya.
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