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La Junta Directiva de l’FCF ret un sentit homenatge en record a la figura del que fou

directiu i delegat al Maresme, traspassat sobtadament a l’edat de 59 anys.

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, encapçalada pel seu president,

Joan  Soteras,  ha  retut  avui  un  sentit  homenatge  en  memòria  d’Antonio  Jiménez,

directiu de l’FCF i delegat al Maresme, després de la seva mort sobtada a l’edat de 59

anys fa uns dies. L’acte, que ha tingut lloc a l’inici de la reunió dels membres de la Junta

corresponent  al  mes  de  setembre,  ha  servit  per  recordar  la  figura  del  que  fou

responsable del futbol maresmenc des de 2011, peça clau del futbol a Mataró i tota la

comarca al llarg dels últims anys.



Els companys directius han volgut respectar el lloc que habitualment ocupava Antonio

Jiménez a la taula, deixant buida la seva cadira, presidida pel seu nom, un ram de flors i

les samarretes de la Selecció Catalana i el Real Betis Balompié, l’equip del seu cor. El

record pel directiu de l’FCF ha finalitzat amb un emotiu i respectat minut de silenci,

seguit per un llarg aplaudiment, per part de tots els membres de la Junta.



Inici del nou curs futbolístic

En un altre ordre, durant la sessió de la Junta Directiva de la Federació, celebrada a la

seu central de Barcelona, s’ha donat per inaugurat el nou curs futbolístic 2021-2022,

coincidint amb l’arrencada de les competicions del futbol territorial que tindrà lloc el

pròxim cap de setmana del 18 i 19 de setembre. Tanmateix, en la reunió també ha estat

nomenat com a nou delegat de l’FCF a les Terres de l’Ebre el directiu Miquel Piñol, que

relleva en el càrrec Joaquim del Pino, qui seguirà com a secretari de la Junta i membre

de la Comissió Executiva.
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https://www.youtube.com/watch?v=MhQY5W2mqmc

