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Fins ara directiu i vinculat a l’ens federatiu des de 2005, assumeix la nova responsabilitat

prenent el relleu a Joaquim del Pino, que seguirà com a directiu i secretari de la Junta

Directiva.

Miquel Piñol  (Tivenys,  Baix Ebre,  1960) és des d’aquest dimecres nou delegat de la

Federació Catalana de Futbol a les Terres de l’Ebre. El nou càrrec ha estat nomenat en la

reunió de la Junta corresponent al mes de setembre, celebrada a la seu central de l’FCF,

a Barcelona, i assumeix la responsabilitat agafant el relleu al fins ara delegat Joaquim

del Pino, que seguirà com a secretari de la Directiva i membre de la Comissió Executiva.

 

Tretze anys com a subdelegat

Amant i coneixedor del futbol territorial i de base, Piñol és vocal de l’FCF des del passat

2020. Membre de l’estructura federativa des de 2005, ha exercit a més de subdelegat a

les  comarques  ebrenques  des  de  2008  fins  l’actualitat,  al  llarg  de  tretze  anys  de

col·laboració constant amb els clubs.

 

Professional en el sector de l’assessorament laboral, a nivell esportiu anteriorment fou

president de la UE Tivenys, entre 2003 i 2007, mentre que en l’àmbit institucional fou

regidor d’esports, entre d’altres carteres, de l’Ajuntament del seu municipi.

 



Piñol: “Seguiré treballant de la mà dels clubs”

Miquel Piñol passa a encapçalar la delegació de l’FCF a les Terres de l’Ebre, formada per

més de 4.700 federats, i  un total de 277 equips i 58 clubs. “M’omple d’orgull seguir

treballant pel futbol ebrenc, i anar conjuntament de la mà dels clubs. La responsabilitat

és més alta,  però com sempre he fet,  visitaré tots els camps i  parlaré amb tots els

presidents i presidentes, amb l’únic objectiu d’ajudar-los en tot allò que pugui”, remarca

el nou delegat ebrenc.

 

Tanmateix,  Piñol  ha volgut “agrair  la  confiança del  president de la  Federació,  Joan

Soteras, del fins ara delegat Joaquim del Pino i de la resta de membres de la Junta

Directiva”, pel nou encàrrec que assumeix, en un territori, afirma, amb un futbol “viu i

fort”. “Després d’alguns anys, tornem a disposar d’un grup de divuit equips a la Quarta

Catalana. Tenim un grup potent a la Tercera Catalana, i  un subgrup consolidat a la

Segona Catalana. I comptem amb representació tant a la Primera Catalana com a la

Tercera  RFEF,  on  tant  de  bo  ascendeixin  nous  conjunts  de  la  demarcació  en  les

properes temporades”, ha conclòs el nou responsable del futbol ebrenc, posant en valor

alhora "la feina dels clubs en la promoció de la base i el femení".

 


