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Les Nits de Campions canvien de format a causa de la pandèmia sanitària, i es lliuren els

guardons amb limitació de persones per evitar les aglomeracions.

La nova delegació de l’FCF a Vic ha estat l’escenari de l’entrega dels trofeus als equips

d’Osona que aquesta temporada han guanyat la lliga 2020-2021. El directiu i delegat de

l’FCF a la zona, Pere Alsina; el subdelegat Abel Castañé; i el responsable arbitral, Jordi

Jaldón, han estat els encarregats de lliurar aquests premis.



De cada equip s’ha personat un petit  grup de jugadors,  acompanyats de diferents

membres dels clubs premiats. Així doncs, del CEFS Manlleu han estat presents un dels

membres de la Junta Directiva,  Joan Amador;  i  els  entrenadors Víctor Cobos i  Eric

Padorno. De la UE Tona han anat els entrenadors Ricard Robles i Arnau Bayés. I de la UD

Taradell també ha assistit el membre de la Junta Directiva Josep Parés i l’entrenador

Gerard Pallarés.



De  l'AEC  Manlleu  ha  vingut  el  delegat  del  Prebenjamí  (Grup  19),  Joan  Pujol;  del

Riudeperes CF Atlètic 'B', els entrenadors Jordi Pérez i Xavi Navarro; del Roda de Ter CE,

el delegat Eduardo Rodríguez; de l'OAR Vic, l'entrenador Andy Catanyé i els delegats

Jesús Riera, Quim Redorta i Joan Camps; del Sant Vicenç Torelló UE, l'entrenador Àngel

Rubio; del Vic Riuprimer REFO FC, els entrenadors Adrià Casanovas i Ernest Suriñach, i

el  delegat  Marc  Bassas;  i  del  Voltregà CF,  els  entrenadors  David  Panduro  i  Roger

Gutiérrez.

Les 13 Nits dels Campions se celebren arreu del territori català, una vegada ha finalitzat

la competició, per distingir els campions de Lliga. L’objectiu d’aquests actes, a banda de

lliurar els trofeus als equips campions, és distingir amb guardons especials a diferents

personalitats per destacar la seva trajectòria en el futbol i  futbol sala català. A més,

també s’obsequia als presidents que, un cop finalitzat el curs, deixen el seu càrrec.



Enguany, a causa de la situació sanitària que ens ha tocat viure, i per tal de complir amb

la normativa vigent i evitar aglomeracions, les Nits dels Campions han canviat el format

i els lliuraments dels trofeus es porten a terme a les seus de cada delegació territorial. 
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