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El directiu i delegat de l’FCF a Girona, Jordi Bonet, ha assistit a la presentació d’un

torneig de futbol 7 que aplegarà una vintena de clubs d’àmbit català i estatal.

La sala polivalent de la Biblioteca de Tordera ha estat l’escenari escollit per presentar

el 21è Torneig Memorial Josep Barceló, que es disputarà a Tordera entre el 16 i el 17 de

juny. Un total de 56 equips de 28 clubs, repartits a les categories nascuts al 2006,

2007 i 2008 participaran en un esdeveniment que cada temporada es troba més

consolidat. El torneig consta de tres rondes: fase de grups, semifinals i finals.

Els partits començaran dissabte 16 de juny a les 9.00 hores i finalitzaran l’endemà,

diumenge 17 de juny, a les 18.00 hores. Es jugaran quatre partits de manera simultània

i es disputaran 121 en total. Els encontres se celebraran en quatre camps diferents de



Futbol 7 a les instal·lacions esportives municipals. Com cada temporada, hi haurà una

cerimònia inaugural, acte de cloenda i record a Josep Barceló. A més, al llarg dels dos

dies de torneig, s’organitzen diverses activitats paral·leles com el servei de piscina

gratuït per als participants.

En l’edició d’enguany participaran els següents equips: FC Barcelona, RCD Espanyol,

València, Girona FC, Vila-Real CF, CA Osasuna, Rayo Vallecano, B-Elite Soccer

Denver, Marcet, PB Barcino, CF Igualada, Aqua Hotel FC, CE Vilassar de Dalt, EF

Arbucienca, CF Les Franqueses, Gimnàstic Manresa, UE Santa Clara, Primer Toque

CF, FC Vilablareix, Bon Pastor, Vila Olímpica, Porqueres, OAR Gracia Sabadell, Sant

Cugat Esport, Argentona, Escola Ter-Brugent i CFTordera.  Els equips d'aquests clubs

es dividiran en tres categories: equips Aleví 'A' (nascuts l'any 2006), equips Aleví 'B'

(de l’any 2007) i els Benjamí 'A' (de l’any 2008).

A la presentació hi ha assistit el directiu i delegat de la Federació Catalana de Futbol,



Jordi Bonet; el president del CF Tordera, Carles Gamonal; la regidora d’Esports i

Civisme a l’Ajuntament de Tordera, Barbara Vergés; i el president del Memorial, Santi

Barrera.

 


