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El  president  de  l'FCF visita  diversos  clubs  de futbol  de  la  delegació  de Lleida  per

intercanviar impressions

El president de la Federació Catalana de Futbol,  Joan Soteras, continua amb el seu

recorregut per tot Catalunya amb la voluntat de conèixer la realitat i necessitats dels

club del territori català. Soteras s'ha desplaçat aquest dimecres fins a diferents clubs de

Lleida  amb conclusions  molt  positives.  Durant  la  jornada el  president  Soteras  s’ha

interessat per l’actualitat dels equips, i els membres dels clubs li han expressat els seus

temes i  inquietuds, al  voltant del futbol territorial i  base. Aquests han estat l'Atlètic

Segre, la UE Bordeta, el CF Pardinyes, el FC Alcarràs, l'EF Baix Segrià, el CF Torrefarrera,

la UE Tàrrega i l'EF Tàrrega. 

Han acompanyat el president el vicepresident de l’FCF i delegat a Lleida, Josep Maria

Espasa, i el directiu de l'FCF Jordi Pifarré. 



L'Atlètic Segre és un club consolidat a la província i amb el seu president, David Romaní,

Soteras ha visitat les instal·lacions mentre dial·logaven sobre la necessitat de la bona

gestió en els clubs base. Romaní ha lamentat la crítica a l'FCF i ha obert el debat sobre

les noves normatives dels fitxatges al futbol base. 



El president de la UE Bordeta, Bartolo Ayora, ha rebut el president Soteras i al seu equip

en una trobada molt satisfactòria amb un dels principals clubs formatius de barri de la

ciutat de Lleida. 



Rafa Gimena, president del CF Pardinyes ha mostrat a Soteras la realitat d'un club

humil, associatiu i arrelat al barri amb un projecte d'igualtat pioner en el futbol català

que comptarà amb la involucració de l'FCF. 



El  FC  Alcarràs  i  l'EF  Baix  Segrià  comparteixen  camp  amb  història  personal  pel

vicepresident de l'FCF i delegat a Lleida, Josep Maria Espasa. Amb el president Soteras,

s'ha parlat de futbol i de les ajudes de la Federació Catalana de Futbol als clubs. 



Torrefarrera és territori FCF. Soteras ha conegut el dia a dia del CF Torrefarrera i l'EF Mig

Segrià, avui sense la presència de les seleccions catalanes base. En la cita, també ha

estat present el regidor d'Esports del consistori local, Albert Roig. 





Per concloure la jornada, Joan Soteras ha conegut dos nous presidents: els de la UE

Tàrrega i  l'EF Tàrrega.  Tots ells  han compartit  opinions sobre la creació de la nova

Superlliga Catalana que es posarà en marxa el curs vinent, o els punts d emillors en

l'Escola Catalana d'Entrenadors. 



Durant la jornada, Soteras ha assegurat que "l'objectiu d'aquestes trobades és trepitjar

territori,  atansar-nos als  clubs i  als  seus presidents  amb visites  personalitzades per

conèixer les seves iqnuietuds". "Ho estem fent amb totes les delegacions i tornarem a

Lleida per visitar més clubs i recollir impressions", efegeix. 

 


