Luis Rubiales, reelegit com a president de la RFEF
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El president de l’FCF, Joan Soteras, és escollit com a membre de la Comissió Delegada,
per part de l’Assemblea General de la RFEF.
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Luis Rubiales ha estat reelegit aquest dilluns com a president de la RFEF.
L’Assemblea General de la RFEF ha donat el seu ampli suport a la candidatura del ﬁns
ara màxim dirigent de l’ens federatiu, per la seva renovació en el càrrec per als pròxims
quatre anys. En un acte que ha tingut lloc a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid,
Rubiales ha estat proclamat guanyador de les eleccions a la presidència de la RFEF per
majoria absoluta, amb 95 vots favorables, i 10 vots en blanc.
Així mateix, en l’acte el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha
estat escollit com a membre de la Comissió Delegada de la RFEF, per part de

l’Assemblea General. Soteras tornarà a formar part de l’òrgan federatiu com un dels
representants de les federacions territorials, juntament amb els presidents de la
Federació de Futbol del Principat d'Astúries, Maximino Martínez, de la Federació de
Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, i de la Federació Andalusa de
Futbol, Pablo Lozano.
Els estaments catalans, representats en l’acte
A més de Soteras, com a president i representant de l’FCF, per part del futbol i futbol
sala català han pres part en les votacions el representant dels clubs de futbol
professional, el FC Barcelona; dels clubs de futbol no professional, la UE Cornellà i el
Santfeliuenc FC; i dels clubs de futbol sala, el Sala 5 Martorell. A la vegada, també
han estat presents els membres dels estaments de futbolistes no professionals,
Gerard Puigoriol ‘Putxi’; de jugadors de futbol sala, Sergio Lozano; i d’entrenadors,
Mikel Azparren.

