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Joan Soteras entrega el trofeu com a campions de la Divisió d’Honor Juvenil i la Lliga

Nacional Juvenil als equips blaugrana.

A la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, el president de la

Federació Catalana de Futbol i vicepresident de la RFEF, Joan Soteras, ha fet entrega, el

dijous 22 de setembre a la tarda, del títol com a campions de lliga del Grup 3 de la

Divisió d’Honor Juvenil i del Grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil als dos equips del FC

Barcelona.



Els capitans de la temporada 2021-2022 i jugadors del club blaugrana, Sergi Domínguez,

del Juvenil ‘B’, i Marc Casadó, del Juvenil ‘A’ -actualment al Barça Atlètic-; l'entrenador

del Juvenil 'B', Iban Cuadrado; i l'entrenador del Juvenil 'A', Òscar López; juntament amb

el coordinador de Futbol 11 del FC Barcelona, Sergi Milà; han recollit el trofeu que els ha

entregat Soteras.



Sergi  Domínguez  ha  explicat  que  "la  temporada  passada  va  ser  difícil  perquè  al

novembre estavem novens o dotzens, però amb treball vam acabar remuntant i aquí

està la prova d'això. És la recompensa de tot el treball de l'any passat. Per això, mai s'ha

de donar la lliga per perduda i s'ha de treballar fins l'últim dia per aconseguir-ho".

Per la seva part, Marc Casadó ha comentat que "la Divisió d'Honor sempre és una lliga

complicada i, com a club, al Barça s'ha d'intentar guanyar. En els dos últims anys ho

hem aconseguit i esperem seguir repetint. En aquest club sempre es treballa molt i bé, i

els resultats donen els seus fruits. Hem de seguir lluitant, competint i portar més títols al

nostre club".



Així mateix, en l'acte també ha estat present el coordinador de la comissió esportiva del

FC Barcelona, Jordi González, qui ha felicitat "els dos equis de casa nostra pels títols

obtinguts i la feina feta. Els vull animar a seguir treballant, a veure si l'any que ve podem

tornar aquí. I és que seria una mostra més de la importància que li dona la junta i el club

a la cantera i el futbol base".



El president de l'FCF, Joan Soteras, ha conclós l'acte assegurant que "no és fàcil guanyar

aquestes lligues,  sou els campions de campions,  i  és que també sou els campions

d'Espanya, i això encara és més important".
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https://www.youtube.com/watch?v=PJk5-6IzsVQ

