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El directiu i delegat de l’FCF al Penedès-Garraf, Manel Duran, ha estat present al

Torneig País del Cava que s’ha disputat a Sant Sadurní d’Anoia.

Al Torneig País del Cava de Sant Sadurní d'Anoia, que s’ha disputat durant tres

dies, han participat un total de 43 equips arribats de tot el territori amb la presència de

1.600 persones. Un Torneig de futbol base en el qual han competit un total de 540

jugadors i jugadores, formats per equips de categories des de Prebenjamins fins a

Alevins, i que han jugat més de 108 partits.



La Unió Esportiva Parc s’ha proclamat campiona en Prebenjamí en la final contra la

Fundació Unió Esportiva Ribes. A la categoria Benjamí, el campió ha estat de CD Ribes,

que es s'ha imposat a la final a l’UD Sant Sadurní. A la categoria Aleví, el campió ha

estat la Fundació de Futbol Badalona, que ha jugat la final contra la Penya

Barcelonista Collblanc Sants.



Cal destacar el bon nivell de competició que han mostrat els equips durant el Torneig. A

la cloenda del hi han assistit el directiu i delegat de la Federació Catalana de Futbol al

Penedès-Garraf, Manel Duran; el president de la Unió Esportiva Sant Sadurní, Jordi

Esteve; membres de la junta directiva i el coordinador esportiu, Txema Mirena.

Els equips participants i públic assistent han col·laborat en la donació d'aliments que

durant els dies del Torneig, mentre que els pares i els acompanyants han tingut un

comportament i una actitud exemplar, animant sense descans als joves futbolistes.



També és important destacar la col·laboració dels entrenadors i pares que han aportat

el seu gra de sorra aconseguint que els tres dies de Torneig  hagin estat fantàstics, amb

la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol.





 


