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L'equip del Penedès creix cada any i ja han arribat fins als 24 equips i 335 jugadors.

La població de Sant Jaume dels Domenys ha estat la protagonista de la presentació del

jove club, que ja compta amb 24 equips i 335 jugadors. Tots ells han estat

acompanyants pel jugador de la Selecció Catalana Absoluta i del Real Betis Balompié,

Marc Bartra, el qual ha fet d’amfitrió de l’acte. Tots els futbolistes s’han realitzat

fotografies amb el jugador professional i han estat cridats un per un per la megafonia

del camp municipal, davant la presència dels seus familiars i aficionats de l'entitat, que

han pogut veure la tradicional foto de grup.

El directiu i delegat de l'FCF al Penedès-Garraf, Manel Duran; el directiu i subdelegat

per Tarragona, Rafael Pinedo; el directiu i delegat comarcal al Baix Penedés, Toni

Cansino; i el delegat comarcal al Tarragonès, Diego Ávila, han assistit a la presentació



dels blaus.

El torn de parlaments ha estat encetat pel coordinador de l’entitat, Eric Bartra, que ha

volgut agrair tot el suport i la gran tasca del cos técnic, refermant-se en l’aposta del

model formatiu en valors com a insignia del club. La seva intervenció ha estat seguida

per la de Rafael Pinedo, que ha posat en valor l’acompanyament dels familiars, peça

clau per seguir fent créixer els jugadors com a persones, així com ha demanat que

imperi el respecte i la il·lusió dels jugadors de base.



L’alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, ha volgut felicitar el club pel

creixement, recordant els principis del mateix i l’aliança entre les dues poblacions

veïnes en quant a instal·lacions i compromís per seguir ampliant les prestacions dels



camps municipals. Marc Bartra ha conclós la presentació expressant la il·lusió que té

amb el creixement del club, agraint l’assistència dels presents i la feina de tots plegats.



 


