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El president de l’FCF, Joan Soteras, fa entrega al club del Vallès Occidental de la placa

commemorativa pels seus 100 anys de vida, en l’assemblea de socis de l’entitat.

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha fet entrega aquest

dijous de la placa de club centenari al CF Ripollet. El màxim dirigent de l’ens federatiu

ha lliurat el diploma acreditatiu al soci número 2 del club del Vallès Occidental, Manuel

Madeleno, amb 80 anys d'antiguitat de carnet, davant la presència del president del CF

Ripollet, Francesc Inglada, i la quarta tinent d’alcalde i regidora d’esports de la ciutat,

Andrea Guijarro.



En un acte que ha tingut lloc al Centre Cultural de Ripollet,  durant el transcurs de

l’assemblea general de socis del club vermell-i-negre, Soteras també ha rebut de mans

de Francesc Inglada el llibre del centenari de l’entitat. “Com a president de l’FCF és un

goig poder ser aquí amb tots vosaltres. Ripollet és com si fos casa meva, ja que tinc

arrels aquí. Desitjo els màxims èxits al club i us dono les gràcies per estar al costat de la

Federació”, ha ressaltat Soteras davant tots els assistents.



Dinou equips en competició

Fundat l’any 1921, el CF Ripollet ha comptat en la passada temporada 2020-2021 amb un

total de 19 equips federats en competició. Amb passat recent a Primera Catalana, en

l’actualitat en seu Amateur masculí milita a la Segona Catalana, i destaca pel treball de

base i promoció que realitza en les seves categories de formació.

 

Entre d’altres persones, així mateix, també han estat presents en l’acte de lliurament de

la placa pels cent anys de trajectòria del CF Ripollet el vicepresident de l’FCF Jordi

Bonet, i el directiu Víctor Güell.









 


