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El Teatre de la Passió, a Esparreguera, ha albergat una nova Nit de Campions que

tenen lloc per tot Catalunya fins aquest divendres 21 de juny.

El Teatre La Passió, a Esparreguera, ha estat l'escenari escollit per albergar la Nit de

Campions al Baix Llobregat 2019. Unes 1.650 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 de l'FCF Joan Josep Isern; la directiva i delegada

de l'FCF al Baix Llobregat, Paquita Linares; el director de la Lliga Catalana de Futbol

Sala, José Miguel Calle; el directiu i delegat de l'FCF a l'Anoia, Francesc Borrega; el

directiu de l'FCF Rossend Abella; els directius de l'LCFS Javier Lerma i Juan Carlos

Hueto; i el delegat de l'LCFS, Juanma Hernández; entre altres.



Durant l'acte s'ha guardonat amb els premis fair play l'equip de Primera Divisió

Femenina de la Fundació UE Cornellà, per organitzar una jornada de futbol amb les

internes del Centre Penitenciari Can Brians 1, on va dur a terme un entrenament i un

partit barrejant ambdós equips; i al conjunt femení Amateur de La Palma de

Cervelló, per assistir durant tota la temporada a tots els partits magrat ser només 7

jugadores amb l'objectiu de passar-ho bé i evitar que desaparegui el futbol femení del

club.



Pel que fa als premis especials, a la Nit de Campions del Baix Llobregat s'ha

homenatjat Pedro Ranchal, per la seva vinculació al Club Sector Montserratina UD, on

durant 40 anys ha exercit de delegat, encarregat de material, auxiliar i directiu;

Iolanda Gargallo, subdelegada del Baix Llobregat, per la seva col·laboració en totes

les categories del futbol femení de la delegació del Baix Llobregat; Josep Maria

Sampere, per la seva dedicació i treball pel futbol català com a president durant 20



anys del Santa Coloma de Cervelló; José Luis Masegosa, una persona que porta dues

dècades vinculat al Molins de Rei UE, on ha exercit d'entrenador, delegat de futbol

femení i actualment realitza les funcions de directiu.
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