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El Centre Cívic de Ferreries, a Tortosa, ha acollit una de les 13 Nit de Campions que se

celebren arreu de Catalunya fins el proper dimecres 20 de juny.

La ciutat de Tortosa ha acollit la Nit de Campions 2018 de la delegació de l’FCF a les

Terres de l’Ebre. En el Centre Cívic de Ferreries s’han reunit 250 persones, les quals

han pogut gaudir de l’entrega de premis als campions i campiones de lliga 2017-2018, i

també dels guardons especials que s’han atorgat a diferents persones i entitats.



A l’acte ha assistit el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol Josep Llaó; el

directiu i delegat de l’FCF a Terres de l’Ebre, Joaquin del Pino; el delegat del CTA a

Terres de l’Ebre, Ximo Solé; el delegat del futbol sala, Miquel Àngel Esquerré; el

subdelegat de l’FCF a Terres de l’Ebre, Miquel Piñol; el delegat del futbol femení,

Secundino Arrastraria; el regidor d'esports de Tortosa, Domingo Tomàs ; la

representant territorial de l’esport a Terres de l’Ebre, Cinta Espuny; i la presidenta del

Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza.



A les Terres de l’Ebre s’ha fet un homenatge als presidents que aquesta temporada

han deixat el càrrec. Per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol els ha fet un

reconeixement per agrair la seva tasca al capdavant del seu club i per la seva

contribució a fer un millor futbol català. Els ex presidents homenatjats han estat els

següents:

NOM CLUB

JOSÉ LORENZO DIEGO BLANCO CF GANDESA

MARC PARRA IZQUIERDO AT. MORA LA NOVA

MIQUEL PÉREZ CF ASCÓ

JOSEP GARCIA EBRE ESCOLA ESPORTIVA

ARTURO LLORCA CD TORTOSA

RAMON MUÑOZ UE RAPITENCA



A més a més, també s’ha fet un homenatge especial a Reinaldo Rocha de Cruz, el

jugador en actiu més veterà de Terres de l’Ebre. I és que, amb 49 anys, Rocha en porta

28 jugant a futbol. Ha estat al Reus Deportiu, al Cambrils, a la Rapitenca, a la Cava, a

l’Ametlla de Mar, a la Sènia, a La Galera i, actualment, a la UE Deltebre. La delegació li

ha entregat aquest guardó per ser un exemple dins del món del futbol i per la seva

passió i estima per aquest esport.



El premi fair play ha recaigut en mans de l’equip Benjamí de Primera Divisió, Grup

15, de l’Olímpic Mora d’Ebre ‘B’ pel seu sacrifici, constància i per saber mantenir el

cap ben alt tot i les dures derrotes que han patit. Es tracta d’un equip que ha lluitat, ha

gaudit i ha après de les adversitats que ha tingut aquesta temporada sense renunciar a

jugar cap dels partits. I és que el més important en aquestes edats no són els resultats,

sinó l’aprenentatge, la formació com a persones i els valors que transmet l’esport.
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