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El president de l’FCF i el secretari de la junta directiva, Albert Montull, assisteixen a l’acte

institucional  d’inici  dels  actes  per  commemorar  els  100  anys  de  vida  del  club

maresmenc.

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

a  l’acte  institucional  que  ha  donat  inici  a  la  commemoració  del  centenari  del  FC

Argentona.  Al  Saló  de  Pedra  de  l’Ajuntament  d’Argentona,  i  sota  l’eslògan  ‘Som

centenaris, som un equip!’, l’entitat maresmenca, fundada l’any 1922, ha donat el tret de

sortida a un farcit programa d’activitats que tindran lloc al llarg del pròxim any, per

commemorar l’efemèride.

 

En l’acte, el màxim dirigent de l’FCF ha acompanyat el president del club quadribarrat,

Antonio  Gómez,  i  l’alcaldessa  de  la  vila,  Gina  Sabadell.  Tanmateix,  també ha  estat

present en la jornada el secretari de junta de l’FCF Albert Montull.



Després  dels  parlaments,  s’ha  produït  un  triple  anunci:  pròximament,  el  club

disposarà  de  nou  escut,  la  samarreta  del  centenari  i  nou  himne.  A  la  vegada,  el

president de l’FCF ha fet entrega d’una placa commemorativa i de la samarreta oficial

de la Selecció Catalana al president del FC Argentona i l’alcaldessa del municipi.



El calendari d’activitats previst per celebrar els 100 anys de vida de l’entitat, amb el seu

equip referent en l'actualitat a la Segona Catalana, és el següent:

 
ACTES PROGRAMATS DATA

PRESENTACIÓ EQUIPS FUTBOL BASE I BOTIFARRADA 01/10/2022

PARTIT PRESENTACIÓ PRIMER EQUIP 12/10/2022

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA CENTENARI - SALÓ DE PEDRA NOVEMBRE

XERRADA PROFESSONAL - LA SALA 17/11/2022

TORNEIG SOLIDARI FUTBOL 11 CARNESTOLTES 18/02/2023

TORNEIG SOLIDARI FUTBOL 7 SETMANA SANTA 08/04/2023

DIA DEL FUTBOL FEMENÍ 01/05/2023

CLOENDA CENTENARI I TROBADA D'EXJUGADORS 17/06/2022

ACTES PER PROGRAMAR

PRESENTACIÓ NOU ESCUT FC ARGENTONA

PRESENTACIÓ NOU HIMNE CENTENARI

REVISTA DEL CENTENARI

MURAL DE 15 METRES A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES



La vetllada ha tingut continuïtat a la Plaça Nova, on dintre dels actes programats de la

festa major, s’ha presentat a tot el poble el programa complet del centenari.

Al seu torn, entre d’altres persones, també han estat presents en la celebració de l’inici

del centenari el quart tinent d’alcalde i regidor d’esports d’Argentona, Quim Perajoan; el

subdelegat de l’FCF al Maresme Juan Carlos Molinero; el delegat del CTA al Maresme,

Antonio Caballero; i el secretari de la delegació de l’FCF al Maresme, Moha El Gaadaoui.













 

 

 

 


