
Nit dels Campions a l’Anoia 2019
NOTÍCIES GENERALS | 12/06/2019

El Centre Polivalent de Can Papasseit, a Vilanova del Camí, ha acollit la primera de les

13 Nits dels Campions que se celebren fins al divendres 21 de juny.

El Centre Polivalent de Can Papasseit, a Vilanova del Camí, ha estat l’escenari triat per

albergar la Nit de Campions a l’Anoia 2019. Unes 300 persones han assistit a l’entrega

de premis als campions i campiones de la lliga 2018-2019, i també dels guardons

especials i fair play que s'han atorgat a diferents personalitats.



A l’acte hi ha assistit el vicepresident primer de l'FCF Josep Llaó; el directiu i delegat

de l'FCF a l'Anoia, Francesc Borrega; el directiu de l'FCF Jaume Plaza; el subdelegat

de l'FCF a la zona José Miguel Claver; Albert Ávalos  com a representant del CTA a

l'Anoia; l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte; els regidors del consistori

Eva Badillo, Sílvia Càceres i Francisco Palacios; i l'alcalde de Calaf, Jordi Badia;

entre altres.



A l’Anoia s’ha fet un homenatge als presidents i presidentes que aquesta temporada

han deixat el càrrec de la seva entitat. Per aquesta raó, la Federació Catalana de

Futbol ha volgut fer-los un petit homenatge per agrair la seva tasca al capdavant del

club i contribuir a fer un millor futbol i futbol sala català. Els ex presidents homenatjats

han estat els següents:

PREMIAT CLUB

PERE TORRADES SEF ATENEU IGUALADÍ

JOSÉ MIGUEL CLAVER CERVERA CE ODENA

FELICIANO LLAGUNO AYUSO CF LA POBLA DE CLARAMUNT

CARLES PUIG TORRELLARDONA CAN TITO VILANOVA

JAIME OMAR ROJAS SEPULVEDA UD SAN MAURO

 



També s’ha volgut retre un homenatge especial a Francisco Romero, premi recollit per

la seva família a títol pòstum, per la seva extensa trajectòria en el món de futbol com a

àrbitre, entrenador i delegat en diversos clubs de la comarca, i delegat comarcal del

CTA a l’Anoia, càrrec que va desenvolupar fins a la temporada 2015-2016; Adrià

Carmona, davanter igualadí que actualment juga a la lliga índia al Club Delhi Dynamos

FC que ha militat, entre altres equips, al FC Barcelona, Real Zaragoza, AC Milan,



Girona FC, RCD Espanyol i també va formar part de la Selecció Espanyola sub 17 que

va guanyar el Campionat d’Europa; Juan Candela, per la seva dedicació, amor i esforç

en ajudar a fer créixer el futbol femení com a entrenador i com a ajudant de camp,

convertint-se en una peça indispensable de tots els equips per on ha passat gràcies al

seu caràcter i carisma.



El premi fair play ha recaigut en mans del Benjamí del CF Hostalets de Pierola CF, del

Grup 26 de Tercera Divisió Benjamí, per convertir-se en el primer club de Catalunya

que aconsegueix que un equip de futbol masculí llueixi el logotip d’#Orgullosa a totes

les samarretes independentment del gènere dels seus jugadors.
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https://www.youtube.com/watch?v=8clTU6ay6kc

