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El president de l’FCF, Joan Soteras, acompanyat per la seva junta directiva, ha presidit

el dinar institucional del partit internacional amistós que es disputa aquesta nit a

Girona.

La cordialitat i la germanor han estat els grans protagonistes del dinar oficial, celebrat

al restaurant Siloc de Girona, previ al partit internacional amistós entre la Selecció

Catalana Absoluta i Veneçuela, que se celebra avui a les 21.00 hores a Montilivi. L’acte

ha estat encapçalat pel president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, i

la seva junta directiva, acompanyat de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; del

conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; del president de la Diputació de

Girona, Miquel Noguer; del cònsol de Veneçuela a Barcelona, Ricardo Capella; del

representant territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat

Física, Josep Pujols; del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, Gerard



Figueras; de la disputada d’Esports de Barcelona, Maite Fandos; del vicepresident de

la Federació Veneçolana de Futbol, Jesús Bernardinelli; i del president del Girona FC,

Delfí Geli.

Després de fer-se les fotografies oficials del partit, el president de la Federació

Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha donat la benvinguda als assistents, ha destacat

el fet que la Selecció Catalana de Futbol jugui en data FIFA i ha animat tothom a venir

a Montilivi per gaudir del seu partit.



Abans del dinar, s’ha dut a terme l’intercanvi d’obsequis entre la Federació Catalana de

Futbol, el Girona FC, la Federació Veneçolana de Futbol, el Consulado General de la

República Bolivariana de Veneçuela a Barcelona, la Secretaria General de l’Esport i

l’Activitat Física, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona.









Per accedir al minut a minut i conèixer tots els detalls del Catalunya-Veneçuela fes

clic AQUÍ.
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