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El president de l’FCF, Joan Soteras, rep la delegació del club del Ripollès, que

commemorarà els cent anys de vida amb un calendari farcit d’actes i partits.

Joan Soteras, al centre de la imatge, acompanyat pels membres de la UE Campdevànol i

per Jordi Bonet

Una delegació de la UE Campdevànol ha presentat aquest dimecres els actes del seu

centenari a la Federació Catalana de Futbol, en un acte celebrat a la seu central de

l'ens federatiu, a Barcelona. El president de l’FCF, Joan Soteras, ha rebut la

representació del club del Ripollès, juntament amb el vicepresident i delegat a Girona,

Jordi Bonet, i el secretari general, Oriol Camacho.

 

En la trobada, el president d’honor del centenari de la UE Campdevànol, Silvestre

Puig, ha presentat davant Soteras el calendari d’activitats previstes per la



commemoració dels cent anys de vida de l’entitat, amb un programa d’actes que

s’allargarà al llarg dels pròxims mesos. La diada del centenari, prevista per als pròxims

21 i 22 de juny, serà l’acte central de la celebració, amb la presentació del llibre

commemoratiu, un partit entre els conjunts veterans de la UE Campdevànol i el FC

Barcelona, i un dinar de germanor.

 

Entre d’altres, també destacaran l’amistós que enfrontarà el primer equip de la UE

Campdevànol, en l’actualitat a Tercera Catalana, davant el RCD Espanyol Juvenil ‘A’, el

24 d’agost, i un torneig de l’EF Ripollès en categoria benjamí, el 7 de setembre. A la

vegada, el mateix mes es completaran els actes amb l’exposició del centenari, que

contindrà un documental de repàs a la història de l’entitat verd-i-blanca, primer club

centenari de la comarca, fundat el 1919.

 

Al seu torn, també han assistit a l’acte els directius de la UE Campdevànol Francesc

Puig i Martí Capdevila, a més dels autors del llibre del centenari, Pere Losilla i David

Resplandí.





 

 


