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El Pavelló Poliesportiu Municipal de Premià de Dalt ha albergat una de les Nit de

Campions que se celebren arreu del territori.

La delegació del Maresme ha celebrat avui la seva Nit de Campions 2018. Unes 1.200

persones han omplert el Pavelló Poliesportiu Municipal de Premià de Dalt per assistir a

l’entrega de premis als campions i campiones de lliga 2017-2018, i a quatre guardons

especials.



A l’acte hi ha assistit el vicepresident de l’FCF Pere Guardiola; l'alcalde de Premià de

Dalt, Josep Triadó ; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Premià de Dalt, Antoni

López; el directiu de l'FCF i l'LCFS Javier Lerma; el subdelegat del CTA al Maresme,

Manuel Romero; el subdelegat de l'LCFS al Maresme, Joan Vázquez; i la subdelegada

de l'FCF al Barcelonès, Maria Jesús Mateo; entre d'altres.



Al Maresme s’ha fet un homenatge als presidents i presidentes que aquesta

temporada han deixat el càrrec a la seva entitat. Per aquest motiu, la Federació

Catalana de Futbol ha volgut fer-los un petit homenatge per agrair la seva tasca al

capdavant d’un club i contribuir a fer un millor futbol i futbol sala català. Els ex

presidents homenatjats han estat els següents:

NOM CLUB

JAUME RIERA EMPENTA AE

JOAN VIDAL CF ALELLA

ALBERT FORNS CE PLA D'EN BOET

JOAQUIM DOY CF ARENYS DE MAR

També s’ha volgut fer un reconeixement especial a la responsable de l'àrea social de la

UD Cirera, Laira Seijo; al president de l'Atlètic Masnou, David Forniés; al vocal del

Sant Joan de Vilassar FS, Xavi Sambola; i al responsable de futbol adaptat del Ciutat



Mataró CFS, Josep Maria Batlle. Aquests guardons reconeixen la implicació dels

quatre clubs en la promoció del futbol adaptat a la comarca.
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http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-06-13_17:22:37_CampionsMaresme.pdf
http://fcf.cat/media/album/nit-de-campions-al-maresme-2018/1
https://www.youtube.com/watch?v=UfpauxXMGow


 


