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El màxim dirigent de l’FCF concreta amb l’alcalde del municipi, Joan Roig, la recerca

conjunta de vies de finançament públic per la reconstrucció del CEM La Fanecada,

danyat per les inundacions.

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha visitat aquest dilluns

Alcanar, a la comarca del Montsià, per concretar l’ajuda i suport de l’ens federatiu en la

recerca conjunta de fórmules de finançament públic per la reconstrucció del Complex

Esportiu Municipal La Fanecada. El camp, on hi juguen els tres clubs de futbol del

municipi,  el  CD Alcanar,  l’Escola Futbol  Alcanar  i  el  CF Femení  Alcanar,  va quedar

greument  afectat  per  les  inundacions  que va  patir  la  zona dies  enrere,  i  que van

provocar desperfectes a la infraestructura.



En la  seva arribada,  el  màxim dirigent  de l’FCF ha estat  rebut  a  l’Ajuntament per

l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, en un acte on també han estat presents el primer tinent

d’alcalde i regidor d’esports del municipi, Jordi Bort; el directiu de l’FCF i delegat a les

Terres de l’Ebre, Miquel Piñol; i el directiu de l’FCF Miquel Àngel Esquerré. Alhora, també

hi han assistit els presidents i presidenta dels clubs canareus, Miquel Agustí Fibla, del

CD Alcanar;  Juan José Bel,  de l’Escola  Futbol  Alcanar;  Mireia  Fibla,  del  CF Femení

Alcanar; i Pau Castro, de Les Cases Club Esportiu, el club de futbol sala de la localitat.



Posteriorment,  la  comitiva  s’ha  desplaçat  fins  al  Complex  Esportiu  Municipal  La

Fanecada, on encara són visibles les conseqüències de la barrancada, especialment

amb els danys produïts al terreny de joc, amb la superfície de gespa artificial coberta i

inflada pel fang, així com als vestidors i el mur perimetral de la instal·lació, que va acabar

cedint per la força de l’aigua.



Ajuts per al camp i els clubs

El  president  de  l’FCF,  Joan Soteras,  ha  ofert  la  implicació  i  intermediació  de  l’ens

federatiu perquè l’Ajuntament d’Alcanar pugui  acollir-se a les línies d’ajuts directes

existents per obres en instal·lacions esportives, amb l’objectiu d’abordar la reforma del

Complex Esportiu Municipal La Fanecada.

A  la  vegada,  aprofitant  la  campanya  TOTS  SOM  UN  BATEC,  la  Federació  dotarà

l’equipament d’un nou DEA, després del deteriorament del desfibril·lador existent a la

instal·lació, a causa dels aiguats: “es tornarà a cardioprotegir aquest espai, ja que és molt

important i necessari”, ha afirmat Soteras.

 A més, l’FCF realitzarà la donació de material als tres clubs afectats per les inundacions,

el CD Alcanar, l’Escola Futbol Alcanar i  el CF Femení Alcanar, amb el lliurament de

pilotes oficials, equipacions de joc i roba esportiva d’entrenament.



Joan Soteras: “S’han ofert vies de finançament públic per rehabilitar aquest espai”

Durant la seva visita al municipi canareu, el màxim dirigent federatiu, Joan Soteras, ha

remarcat que “com a Federació Catalana de Futbol teníem molt clar que havíem de

venir aquí per fer una valoració del que ha passat. La Federació ha ofert a l’alcalde vies

de finançament públic, sempre dins de la legalitat i  les bases pertinents, per poder

rehabilitar aquest espai que crec que estava molt bé i ho ha de tornar a estar”. “Som la

Federació Catalana de Futbol i hem d’estar al costat de tots els clubs catalans, i també

de les institucions, com ara els Ajuntaments. Tenim bona relació i bona sintonia amb

ells, i se’ls ajudarà en tot el que es pugui”, ha reiterat Soteras.



Joan Roig: “Des del primer moment l’FCF ens ha fet costat i han estat pendents de la

situació”

Per la seva banda, l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, ha recordat “les imatges colpidores del

temporal,  no  les  oblidarem  mai,  però  no  hem  de  caure  en  el  desànim,  en  la

desesperació. Per això, aquestes visites, amb el president de la Federació Catalana de

Futbol al capdavant reconforten moltíssim. A nosaltres ens va molt bé, precisament, per

aixecar el cap i mirar cap al futur. Està claríssim que ens aixecarem, farem les coses bé i

es tornarà a jugar al camp de l’Alcanar. Però no ho podem fer tot sols, per això és tan

important l’ajuda de la Federació”.

Així doncs, Roig ha expressat “un agraïment molt sentit a l’FCF i a la delegació de Terres

de l’Ebre perquè, des del primer moment, ens han fet costat, han estat molt pendents

de la nostra situació, de les instal·lacions esportives, que son les que han patit més

danys, i per això és tan important aquesta força i ànims que ens arriba de l’FCF, la qual

apreciem moltíssim”.



Al seu torn, el primer tinent d’alcalde i regidor d’esports d’Alcanar, Jordi Bort, també ha

posat èmfasi en l’agraïment “i el recolzament rebut de l’FCF i del president Soteras, ens

dona energia per mirar endavant. Som humils i realistes, tenim clar que no ho podem

fer sols i és per això que hem d’anar de la mà de l’ens federatiu, el màxim representant

de l’esport català, el qual agrupa els clubs de tot el territori català”. Bort ha destacat que

“el  president  ens  ha  donat  suport  des  del  primer  moment  per  atendre  el  nostre

consistori i, així, tirar endavant i recuperar aquesta instal·lació, que era de primer nivell.

Pensem  que  és  un  repte  col·lectiu  que  superarem  juntament  amb  l’FCF,  altres

administracions que s’hi vulguin sumar i el teixit associatiu del territori”.



Per últim, el directiu de l’FCF i delegat a les Terres de l’Ebre, Miquel Piñol, ha comentat

que “a les dues o tres hores del succés ja havíem trucat a tots els clubs d’Alcanar. És el

que havíem de fer, estar al costat dels clubs. La primera trucada que va fer Joan Soteras

va ser per donar recolzament moral, ja que primer s’havien de veure els danys per saber

les ajudes que es podien demanar”.



Preguntat pel seu recent nomenament com a delegat a les Terres de l’Ebre, Piñol ha

afirmat que “és el primer acte oficial que faig, a més, acompanyat del president, i he

vingut a un lloc que, lamentablement, no m’hagués agradat venir per tot el que ha

passat, però per contra estic satisfet perquè hem vingut per solucionar un problema

greu. No soc nou en aquesta feina i, per a nosaltres, la prioritat son els clubs i el futbol, i

en aquest cas, a Alcanar, la prioritat s’ha multiplicat per deu”.
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https://www.youtube.com/watch?v=Sm4QFm7j5Iw

