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Per segon any consecutiu, el Comitè Tècnic d’Àrbitres ha organitzat aquest torneig en

memòria de Josep Mª Palmero, qui va ser àrbitre de Tercera Divisió, informador de

Segona ‘B’, delegat a Terrassa i membre de la comissió executiva del CTA.

Josep Mª Palmero (Terrassa, 1964), va morir el febrer de 2014 després d'una plena

dedicació al món de l'arbitratge català i de demostrar una gran vàlua personal que li

va suposar l'estimació de tots els que van tractar amb ell.

El Torneig Memorial s'ha celebrat el cap de setmana del 7 i 8 de juliol al Complex

Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell, amb la participació de 20 equips provinents

de gairebé totes les delegacions territorials del CTA de l’FCF. La fase de grups es

va dividir en 5 grups de 4 equips cadascun. Posteriorment, es van celebrar els



vuitens, els quarts i les semifinals amb els següents enfrontaments: Tarragona ‘A’ -
Barcelonès ‘A’  i Baix Llobregat ‘A’ - Vallès Occidental ‘A’. La final se la va

adjudicar l'equip del Vallès Occidental davant el Barcelonès en guanyar a la tanda

de penals per 3 a 2 després que el partit acabés en empat a 1.

Al torneig hi van participar uns 250 àrbitres. Els partits els van xiular àrbitres de la

delegació del Vallès Occidental que, voluntàriament, es van oferir per tal de

col·laborar en el bon funcionament de la competició. També s’hi van sumar molts

companys i amics de Palmero que van voler estar presents en un acte de

reconeixement i companyonia.



La delegació del CTA del Vallès Occidental, amb el seu responsable, Eduard Pérez,

al capdavant, agraeix la participació de tothom i, en especial, la feina feta pels

voluntaris que, de forma altruista, van ajudar a organitzar el torneig, entre ells Ángel

Ibáñez  i Joaquim Deulofeu, a més dels mateixos àrbitres de la delegació.

La Comissió Executiva del CTA va estar representada pel seu director, Xavi

Moreno, i gairebé tots els seus membres, a més de tots els delegats territorials i

altres col·laboradors.



 


