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En el marc d’engegar la campanya de promoció del futbol amateur, Joan Soteras visita

diferents camps de Quarta, Tercera i Segona Catalana.

El president de l’FCF al partit de Quarta Catalana entre el Joanetes CF i el CF Camós.

El president Joan Soteras i el vicepresident Jordi Bonet han aprofitat la jornada de

diumenge per tenir diferents reunions amb els clubs de la delegació de Girona,

concretament a La Garrotxa i el Ripollès. Soteras ha afirmat que “aquest any

començarem la campanya de promoció de futbol amateur. Sempre em podreu

trobar i estic a la vostra disposició. Hem de ser assequibles per tot el futbol. Fins ara

el futbol de Quarta, Tercera i Segona Catalana no han estat al focus, i aquesta

temporada ja començarem a fer arribar les ajudes. Ja hi estem treballant. Som

conscients que en aquests clubs el president és qui treballa a totes hores. Jo vaig ser



president de club i sé la responsabilitat que significa”, ha explicat el president de la

Federació Catalana de Futbol.

Per la seva part, el vicepresident i delegat a Girona Jordi Bonet, ha afegit que “si

quelcom és significatiu d’aquesta Junta Directiva és la proximitat. Entenem els

problemes que poden tenir els clubs i estem amb vosaltres”.



D’aquesta manera, el president ha viscut en primera persona el partit de Quarta

Catalana entre el Joanetes CF i el CF Camós; el derbi de la Vall d’en Bas de Tercera

Catalana entre el Sant Privat d’en Bas i el FC La Vall d’en Bas; i el de Segona

Catalana entre la UE Camprodon i la UE Porqueres. També ha conegut les noves

instal·lacions que s’inauguren la setmana vinent del CF Les Preses.



A la visita també han participat el directiu Victor Güell i els subdelegats Eduard

Ruiz, Manolo Nuñez, Marc Puig, Nuria Rodríguez  i Carles Mallart.



 


