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El club centenari de la Conca de Barberà realitza la seva primera presentació des de la

irrupció de la pandèmia sanitària de la Covid-19.

El  vicepresident  i  delegat  de  l'FCF  a  Tarragona,  Josep  Vives,  ha  participat

a  la  presentació  oficial  dels  equips  del  Montblanc  CF.  L’acte  ha  estat  carregat

d’emotivitat ja que representa un pas més en la represa de la normalitat esportiva de

l’entitat. Els assistents, respectant totes les normes de seguretat, han pogut veure des

de les grades com tots els jugadors de l’entitat eren cridats per l’speaker del club en un

ambient festiu.



Un cop tots els jugadors de l’entitat han estat a sobre de la gespa del Municipal Josep

Gomis, s’ha procedit al torn de parlaments, iniciat per Josep Vives, que ha encoratjat a la

directiva del club, cos tècnic i jugadors a reprendre la il·lusió del futbol català. També ha

destacat la importància de seguir fent un esforç per superar la situació del darrer any i

mig, i confiar que d’aquí ben poc podrem retornar a l’absoluta normalitat.



L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha recordat l’aposta del consistori per portar

l’esport de la capital de la Conca de Barberà arreu de Catalunya, exemplificant-ho en la

millora de les instal·lacions municipals i el seu desig que l’esport montblanquí destaqui

tant pels seus triomfs com per la seva esportivitat.



El  darrer  en  agafar  el  micròfon  ha  estat  el  president  del  Montblanc  CF,  Antonio

González,  recordant a aquells que ja no hi  són arran de la Covid-19,  i  demanant el

compromís de tots els membres de l’entitat esportiva per seguir millorant i poder veure

un brillant futur del club, desitjant que aquesta temporada marqui el punt d’inflexió i la

posada en pràctica de la modernització tant del club com de la seva estructura tècnica.



L’acte ha finalitzat amb un homenatge als socis històrics del club i als components de

l’equip Aleví  que van aconseguir  l’ascens de categoria en la darrera temporada.  La

representació  federativa  també ha comptat  amb el  directiu  Rafa  Pinedo i  amb el

delegat de l'FCF Tarragonès, Diego Ávila.





 

 


