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El president de l’FCF i vicepresident de la RFEF, Joan Soteras, i els assembleistes

catalans representants dels estaments assisteixen a l’assemblea general ordinària,

celebrada a Madrid.

RFEF

E l futbol català ha estat àmpliament representat aquest migdia en l’Assemblea

General Ordinària de la RFEF, celebrada a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a

Madrid. El president de la Federació Catalana de Futbol i vicepresident de la RFEF,

Joan Soteras, ha estat el màxim representant català en l’acte, on l'han acompanyat la

resta d’assembleistes catalans amb dret a vot representants dels diversos estaments.

 

En l’assemblea, s’han aprovat per majoria absoluta els pressupostos de la RFEF per a

l’any 2019, així com també la política salarial i els comptes corresponent al 2018. De la



mateixa manera, s’ha fet un repàs al primer any de mandat de la junta directiva de la

RFEF, encapçalada pel president Luis Rubiales, destacant els èxits esportius assolits

per les selecciones espanyoles, el suport al futbol semiprofessional i amateur i la

implantació del VAR a la Primera Divisió.

 

A més, s’han lliurat la medalla d’or i brillants de la RFEF a l’àrbitre Alberto Undiano

Mallenco, en homenatge per la seva trajectòria professional en l’arbitratge nacional i

internacional, i a títol pòstum a l’exfutbolista José Antonio Reyes. Per últim, s’ha

presentat la proposta perquè l’estadi Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla sigui la seu de

la final de la UEFA Europa League l’any 2021, en un acte que ha comptat amb la

intervenció del president del COE, Alejandro Blanco, que ha avalat i ha qualificat com a

“referent” el treball dut a terme per la RFEF.

 

Tots els estaments catalans, representats en l’acte

Juntament amb Soteras, per part del futbol català han assistit a la sessió els

representants dels clubs de futbol professionals, el FC Barcelona, el RCD Espanyol i el

Girona FC; dels clubs de futbol no professionals, la UE Cornellà i el Santfeliuenc FC; i

dels clubs de futbol sala, el Sala 5 Martorell. Així mateix, també han estat presents el

membre de l’estament arbitral, Víctor Garcia Verdura; i de l’estament de futbolistes,

José Manuel Segovia.

 


