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El directiu i delegat de l’FCF al Penedès-Garraf, Manel Duran, va assistir a l’acte

celebrat al Municipal Josep Pons i Ventura.

El CF Cubelles va celebrar el passat 21 de juny la gala de cloenda de la temporada

2017-2018. Després que tots els jugadors de l’entitat saltessin a la gespa, el president

del club, Toni López, va fer un breu resum dels principals esdeveniments del curs.  Va

destacar que, per tercer any consecutiu, no hi ha hagut cap descens i, a més, s'han

aconseguit dos campionats de lliga i, per tant, dos ascensos, gràcies al Benjamí ‘B’ i al

Benjamí ‘C’.



Posteriorment, va prendre la paraula el regidor d'esports de l'Ajuntament de Cubelles,

Narcís Pineda, i el directiu i delegat de la Federació Catalana de Futbol al Penedès-

Garraf, Manel Duran, que va lloar l'excel·lent feina que l'entitat està realitzant en

l'àmbit del futbol base.

Després de la presentació dels equips, l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, també va



elogiar la metodologia de treball que porta a terme el club, que enguany ha comptat

amb més de 30 conjunts a les seves files i ha superat els 400 futbolistes. A l’acte

també va assistir el subdelegat de l’FCF al Penedès-Garraf Siscu Barberà.

L'entitat va voler retre homenatge a Edu Expósito, format al seu futbol base,

actualment al RCD Fabril i que aquesta temporada ha debutat a Primera Divisió amb el

Deportivo de la Corunya, i a Lolo García, porter que ha decidit retirar-se després de 35

anys de carrera esportiva, 18 dels quals a les files del CF Cubelles.



La Federació Catalana de Futbol es va sumar a l'homenatge, lliurant a ambdós

futbolistes una samarreta de la selecció catalana. Finalment, el club també va ser

homenatjat per l’FCF pels seus cinquanta anys d'història. Manel Duran i Siscu

Barberà van lliurar un trofeu commemoratiu a Toni López.



La festa de cloenda va seguir a la gespa del Municipal Josep Pons i Ventura, on els

futbolistes i tècnics van gaudir d'un berenar i de l'enorme pastís commemoratiu del

cinquantenari.

 


