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El club de l’Anoia estrena nova superfície de joc de cara la temporada 2022-2023, en un

acte amb un gran ambient festiu entre el públic.

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha assistit aquest dissabte

a la inauguració de la flamant nova gespa artificial del Camp Municipal d’Esports de La

Cuitora, on hi juga els seus partits el CF La Llacuna, a l’Anoia. En un acte amb un gran

ambient festiu, i una magnífica presència de públic, s’ha destapat la placa i s’ha tallat la

cinta inaugural,  per celebrar la remodelació,  que ha consistit en la instal·lació de la

superfície sintètica i la millora a tot l’equipament.

 

D’aquesta manera, el club arlequinat, després de jugar els seus partits com a local en

terra al llarg de la seva centenària història, estrenarà nova superfície de joc de cara la

temporada 2022-2023, en què el seu Amateur competirà a la Quarta Catalana.



Tanmateix,  a  continuació  dels  parlaments,  Soteras  ha  fet  entrega  d’un  tòtem

commemoratiu de l’efemèride al president del CF La Llacuna, Josep Maria Albet, com a

prèvia a un partit amistós entre veterans que ha servit per completar la jornada.



Una nova millora després de rebre el DEA

Aquesta notable millora de les instal·lacions de La Cuitora s’afegeix a l’actuació prèvia a

la transformació del camp en gespa. Ara fa un any, el CF La Llacuna va ser el primer club

de Catalunya en rebre un desfibril·lador de la campanya de l’FCF ‘Tots som un batec’,

per cardioprotegir tots aquells camps, pavellons i pistes d’arreu del territori que encara

no disposen d'un DEA.

 

En l’acte d’inauguració de la nova gespa artificial,  han estat presents així  mateix el

directiu de l’FCF Jaume Plaza; l’alcalde de La Llacuna, Josep Parera; el diputat d’Esports

de la Diputació de Barcelona, David Escudé; el president d'Esport Solidari Internacional,

Josep Maldonado;  el  subdelegat de l’FCF a l’Anoia,  José Miguel Claver;  i  presidents

d'altres clubs de l'entorn, entre d’altres personalitats.

























 

 


