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El Pavelló Esportiu de Torelló ha acollit una nova Nit dels Campions que se celebren

arreu del territori català per premiar els campions i campiones del curs 2018-2019.

El Pavelló Esportiu Municipal de Torelló ha estat l’escenari triat per albergar la Nit de

Campions a Osona 2019. Més de 500 persones han assistit a l’entrega de premis als

campions i campiones de la lliga 2018-2019, i també dels guardons especials que s'han

atorgat a diferents personalitats.



A l’acte hi ha assistit l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño; el regidor d'Esports de

l'Ajuntament de Torelló, David Sánchez; el vicepresident de l'FCF, Jordi Bonet; el

directiu i delegat de l'FCF a Osona, Antoni Tanyà ; el directiu i delegat de l'FCF al

Vallès Occidental-Sabadell, Albert Montull; la directiva i delegada de l'FCF al Baix

Llobregat, Paquita Linares; els directius de l'FCF Jaume Plaza i Rossend Abella; el

directiu de la Lliga Catalana de Futbol Sala, Pep Graus; el subdelegat de l'FCF a

Osona, Pere Alsina; el subdelegat del CTA a Osona, Jordi Jaldón; i el subdelegat de

futbol sala a la Catalunya Central, Andreu Falomí; entre d'altres.



A Osona s’ha fet un homenatge a un president que aquesta temporada ha deixat el

càrrec de la seva entitat. Per aquesta raó, la Federació Catalana de Futbol ha volgut

fer-li un petit homenatge per agrair la seva tasca al capdavant del club i contribuir a fer

un millor futbol sala català. L'ex president homenatjat ha estat el següent:



PREMIAT CLUB

JOSÉ GARCÍA TORRES MANLLEU 2015 FUTBOL SALA CLUB ESPORTIU

També s'ha volgut retre un homenatge especial a Josep Tió Pou, que des de 1991 fins

al 2003 va desenvolupar les funcions de vocal a la UE Seva, després va assumir el



càrrec de vicepresident fins al 2009 i durant els darrers 10 anys ha estat el president

de l'entitat; Andreu Sala i Comas, per la seva dedicació i esforç durant 15 anys a la UE

Gurb, desenvolupant diferents tasques com a delegat, membre de la junta i

actualment com a secretari; i Paqui Bácter, una jugadora donada d'alta a l'FCF el 1991,

que ha jugat a diferents clubs com el Sant Feliu de Codines, La Garriga, La Llagosta, el

Mollet, el Sallent i el Granollers. Des de la temporada 2015-2016 va fitxar pel Moià i

encara té forces per continuar almenys una campanya més.
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http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-06-18_14:07:07_CampionsOsona.pdf
http://fcf.cat/media/album/pavello-esportiu-municipal-de-torello/1
https://www.youtube.com/watch?v=QdOeZvFB5M4

