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La Ciutat Esportiva Blanes ha acollit una nova Nit dels Campions de l’FCF, que se

celebren arreu de Catalunya per premiar els campions i campiones de lliga 2019-2020.

La Ciutat Esportiva Blanes ha acollit aquest vespre la Nit dels Campions a Girona

2019. Fins a 2.000 persones s’han aplegat en l’entrega de premis als campions i

campiones de la lliga 2018-2019, i també dels guardons especials i fair play que s’han

lliurat durant l’acte, un dels tretze que se celebren arreu de Catalunya fins aquest

divendres 21 de juny.



En el lliurament de premis han participat el vicepresident de la Federació Catalana de

Futbol i delegat a Girona,  Jordi Bonet; i els directius de l’FCF Víctor Güell, Albert

Montull, Toni Tañà  i Jaume Plaza; a més de l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa; i el

representant territorial de l’Esport a Girona, Pep Pujols. Alhora, també han estat

presents el directiu de l’LCFS i delegat a Girona, Miguel González; el delegat del CTA

a Girona, Rafael Orellana; i els subdelegats a la zona Elvira Solà, Núria Rodríguez,

Eduard Ruiz, Manuel Núñez, Carles Mallart, Marc Puig, Josep Bramon, Lluís

Ferrer, Emili Vilert, Quim Tarrés, Josep Maria Sánchez, Josep Baus  i Àlex

Avellaneda, entre d’altres.



A Girona s’ha fet un reconeixement a tots els presidents i presidentes que durant

l’actual temporada han deixat el càrrec en els seus clubs. En aquest sentit, l’FCF ha

volgut lliurar-los una placa commemorativa per agrair la seva tasca al capdavant de

l’entitat. Els expresidents homenatjats han estat els següents:

 



PREMIAT CLUB

ÁNGEL CASTEJÓN GIRONA CLUB FUTBOL SALA

PEDRO MARTÍN UCE CELRÀ

JORGE FERNÁNDEZ GLOBAL-PALAMÓS CF

XAVIER CANALETA AT. C. HOSTALRIC

DAVID CASADEVALL UD HOSTOLES

JUAN PABLO PÉREZ PALAMÓS CF

CARLES VILANOVA CFS PALAMÓS

JOSEP DE CLEMENTE CE PONTENC

OLGA LÓPEZ FC RACING BLANENC

ALOA SAN JACINTO CF SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

ENRIC CASADEMONT FC SANT PERE PESCADOR

CARLOS REBARTER CE EMPURIABRAVA CASTELLÓ

FRANCESC CALDUCH CF SILS-LA SELVA

MATEU GUITART ACE RIUDELLOTS

XAVIER FARRARONS VALL-LLOBREGA FUTBOL SALA

SERGIO ALONSO AT. VIDRERES FSCE

JULIÁN SANJUAN FC VILAMALLA



En la Nit dels Campions celebrada a Girona, s’han atorgat diversos premis especials.

Un d’ells ha estat pel president de la UE Cabanes, Carles Llanet, màxim dirigent de

l’entitat des que una lesió va apartar-lo prematurament dels terrenys de joc. Així

mateix, s’ha reconegut el president del CA Tordera Parc FS, Marcos Rueda, per la

seva dedicació al capdavant del club, amb dotze equips en competició a l’LCFS. A la

vegada, s’ha homenatjat a títol pòstum, amb un emotiu record, la figura de Jordi



Santaló, que fou president del CEF Gironès-Sabat i exdelegat de l’FCF a la comarca

del Gironès.

 

Al seu torn, també s’ha distingit amb premis especials la labor de dos delegats d’equip,

Antonio Pérez, del CF Lloret, amb una trajectòria de més de trenta anys al club, i de

Joan Regàs, de la UE Breda, que porta prop de les tres dècades exercint aquesta

funció.





Pel que fa als premis fair play,  s’han endut el guardó el fisioterapeuta de la UE

Llagostera ‘B’ Roger Fernández i el futbolista del CF Lloret Marc Vilà, després de

l’episodi en què el primer va salvar-li la vida al segon a peu de gespa, arran d’una topada

fortuïta, emprant el tub de guedel. L’altre premi fair play ha recaigut en el CFS

Vilafant, pel seu acte d’esportivitat en suspendre i donar per finalitzat el partit de lliga

disputat davant el Futsal Tordera, per la lesió de gravetat d’un jugador rival.
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http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-06-19_19:15:31_campionsGIRONA-OK.pdf
http://fcf.cat/media/album/nit-de-campions-a-girona-2019/1
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