Joan Soteras pren possessió com a president de l’FCF
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El ja president de l’FCF, Joan Soteras, i els membres de la seva Junta Directiva, han pres
possessió dels càrrecs en un acte celebrat aquest migdia a la seu federativa de
Barcelona.

Joan Soteras torna a ser president de la Federació Catalana de Futbol després d’haverse proclamat guanyador de les eleccions celebrades el passat diumenge 22 de maig. En
l’acte de presa de possessió del càrrec, Soteras ha estat acompanyat de tots els
membres de la seva nova Junta Directiva, així com del representant territorial a
Barcelona de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, Josep March; del
president de la UFEC, Gerard Esteva; de qui ha estat el president de la Comissió Gestora,
Joaquín del Pino, durant el procés electoral; i de diversos representants de clubs.

Del Pino és qui ha iniciat el torn dels parlaments, explicant que “per a mi ha estat un
honor i un orgull poder representar l’entitat amb més esportistes del país. Tots els
membres de la Comissió Gestora guardarem un bon record d’aquest privilegi que hem
viscut. Avui s’inicia un nou projecte, realista i amb reptes de futur. Aquest mandat pot
ser el més productiu de la història. Els clubs han triat un projecte molt il·lusionant, el de
Joan Soteras. Si en una època de foscor, com la viscuda amb la pandèmia sanitària, ha
estat capaç de tirar endavant el futbol català, estic convençut que en els propers quatre
anys ho seguirà fent. A més, tinc molt clar que els nous membres de la Junta Directiva
tenen una gran categoria humana, així com Joan Soteras. Per això, l’èxit està més que
assegurat”.

El representant territorial a Barcelona de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física, Josep March, ha comentat que “sempre que es comença una nova etapa hi ha
nous reptes i noves idees. Segur que us ha quedat alguna cosa al calaix per treballar, i
des de la Secretària General de l’Esport i l’Activitat Física us volem animar per seguir
treballant en aquests projectes. A més a més, sabem que esteu darrere de l’esport
femení, que per a nosaltres és molt important. Cal seguir treballant en aquesta línia i
nosaltres us recolzarem. Us felicitem per aquest nomenament”.

En el seu discurs, Joan Soteras ha dit que “diumenge es va batre el rècord de
participació d’aquesta Federació. Van votar més del 85% dels clubs del futbol i futbol
sala català. Això és un senyal de pluralitat i democràcia. Els clubs ens han donat la seva
confiança per portar les directrius del futbol català en els propers 4 anys”. Així mateix,
Soteras ha recordat que “ens hem compromès a actualitzar el Pla de Competició a les
necessitats del segle XXI; a vetllar per les qüestions econòmiques de manera honrada,
amb transparència, claredat i bona governança; a continuar amb les campanyes
econòmiques en favor dels clubs; a no gravar en cap tipus d’augment econòmic als
nostres clubs dins del mandat; i a estar en constant contacte amb els clubs, amb la
regulació de la figura del subdelegat i en visitar les 14 delegacions, com a mínim una
vegada a l’any”.

El màxim mandatari de l’ens federatiu ha afirmat que “som la Junta Directiva de la
concòrdia i la pau. Ens agrada el futbol, el futbol sala i el futbol platja i, per això i per què
volem seguir sent un referent com a Federació, treballarem amb totes les forces els
propers quatre anys. Volem que tots, els que ens heu votat i els que no també, estigueu
orgullosos del vostre futbol. La nostra porta sempre estarà oberta per a tothom”.

Entre d'altres, també han estat presents en l'acte els directius del FC Barcelona Joan
Soler i Jordi Casals; i el conseller del RCD Espanyol, Rafa Marañón.
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