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El nou delegat, Doctor en Dret especialista en dret esportiu, és exdirectiu de l’AE Prat i

s’incorpora a l’estructura federativa avalat per una àmplia trajectòria en la gestió de

clubs esportius.

Manuel Martín (Cornellà de Llobregat, 1963) és des d’aquest dilluns nou delegat de la

Federació Catalana de Futbol al Baix Llobregat. El nou càrrec, que serà ratificat en la

pròxima reunió de la Junta Directiva, és Doctor en Dret especialista en dret esportiu i

tributari, a més d’exdirectiu de l’AE Prat, entre els anys 2013 i 2021, entitat amb qui ha

mantingut vinculació com a col·laborador en l’àrea jurídica fins la  finalització de la

passada temporada.

 

El nou delegat compta amb un ampli coneixement del futbol territorial comarcal, des

de l’àmbit dirigent i com a tècnic jurídic, amb experiència en l’assessorament i gestió de

clubs,  associacions,  esportistes i  patrocinadors.  Soci  fundador del  seu propi gabinet

d’advocats, és així mateix Màster en Dret Esportiu i Màster en Gestió Esportiva, diplomat

en direcció i organització d’escoles esportives i director esportiu per la RFEF. En l’àmbit

professional, també exerceix funcions de mediador i àrbitre civil, mercantil i esportiu.



“Vull ser una ajuda per als clubs”

Manuel Martín passa a encapçalar des d’avui la delegació del Baix Llobregat, amb un

total de 19.045 llicències en actiu, 1.246 equips i 110 clubs. “Un territori amb pes dintre el

futbol i futbol sala català”, tal com reconeix ell mateix, que no obstant això, aposta per

un tracte igualitari i sense diferències “entre grans i petits”. En aquest sentit, es marca

com a objectiu  principal  “acabar  amb les  discrepàncies  entre  clubs”,  apel·lant  a  la

“rivalitat competitiva”, des de la “cordialitat i fair play institucional i esportiu”.

 

Sobre la  seva relació amb els  equips,  el  nou delegat es defineix com una persona

“pròxima” a clubs, federats i federades. “Vull ser una ajuda per a tots els clubs, i que

vegin en mi un tècnic i  un amic que està a prop i  col·labora amb tots ells i  elles”,

destaca, afegint que la gestió responsable i en clau empresarial és una eina que ha de

servir “per millorar el dia a dia” d’aquestes entitats, en un entorn futbolístic “que canvia i

evoluciona molt ràpidament”.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=IrTfmFUn9ak

