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Des d’avui dilluns, 11 de juny, i fins al dimecres 20 se celebra una nova edició de la Nit de

Campions arreu de Catalunya. Aquest vespre, la delegació de Lleida ha donat el tret de

sortida.

Adrià Ropero

El Pavelló Poliesportiu de Miralcamp, a Lleida, ha estat la primera seu de la Nit de

Campions 2018. Unes 1.700 persones han assistit a l’entrega de premis als campions i

campiones de la temporada 2017-2018 i als cinc guardons especials.



A l’acte hi ha assistit els vicepresidents de l’FCF Jordi Terés i Josep Llaó; l'alcalde de

Miralcamp, Melcior Claramunt; el representant de la Secretaria General de l'Esport  a

Lleida, Joan Segura; el representant de la Diputació de Lleida, Eloi Bergós; el

subdelegat a Lleida, Jordi Solé; el responsable del futbol base a la delegació, Jordi

Pifarré; el responsable del futbol amateur, Jaume Mas; l'àrbitre de la Primera Divisió

Xavi Estrada; el delegat del CTA de l'FCF, Xavi Pérez; el responsable de futbol sala,

Josep Farnell; i la delegada dels àrbitres de futbol sala a Lleida, Anabel Labaila.



Un dels moments més emotius de la Nit ha estat la forta ovació que ha rebut el directiu

de l'FCF i l'LCFS Quim Sala, recentment traspassat. D'altra banda, s'ha recordat que

aquesta ha estat una temporada especial, la millor dels últims 25 anys per al futbol

lleidatà des que el Lleida va pujar a Primera Divisió. Una de les fites destacades ha

estat la consolidació del futbol femení amb el CF Pardinyes i el SE AEM com a

referents, ja que estan classificats per a les semifinals de la Copa Catalunya

Femenina.



A Lleida s’ha fet un reconeixement als presidents i presidentes que aquesta

temporada han deixat el càrrec en la seva entitat. Per aquest motiu, la Federació

Catalana de Futbol ha volgut fer-los un petit homenatge per agrair la seva tasca al

capdavant d’un club i contribuir a fer un millor futbol i futbol sala català. Els ex

presidents homenatjats han estat els següents:



PREMIAT CLUB

JOSEP MARIA CARRERA AGRAMUNT CLUB FUTOL SALA

JUAN CARLOS ESCOLA AGRAMUNT ESC. GERARD GATELL CF

ÒSCAR BARIOS CF ALBESA

MARTA VIDAL CF CERVERA-SEGARRA FEMENÍ

JAUME CAMATS CORBINS FUTBOL SALA

CARLOS JOVE CF ESCOLA DE PONENT SGM

FRANCESC CASALS ESCOLA FUTBOL BELLPUIG CE

MARTINA ROSA ROCA ESPORTIU CIUTAT LA SEU CLUB

ÀLEX CASSANY CE MIG SEGRIÀ

JORDI SOLÀ CF TORNABOUS

CELESTINO VILA CF ORGANYÀ

Durant l’acte també s’ha volgut fer un reconeixement especial a Maribel Luengo,

Antoni Espuña, Fèlix Gómez, Josep Navés i Tomàs Viola.
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http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-06-12_14:03:36_2018-06-11_16_44_47_campionsLLEIDA1.pdf
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