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La nova edició del torneig organitzat pel Comitè Tècnic d'Àrbitres de l'FCF ha recollit

més de 2 tones d'aliments a favor de Càritas Mataró

Èxit de solidaritat de l'arbitratge català a les portes de les festes de Nadal. El Camp de

Futbol de Vilassar de Dalt ha acollit aquest matí el tradicional Torneig Solidari de Nadal

organitzat pel Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol on s'han

recaptat 2,1 tones d'aliments en col·laboració amb Càrites Interparroquial de Mataró.

Aquest xifra suposa un nou rècord i supera la de la darrera edició, celebrada el 2019. 



En  l'edició  d'enguany,  la  primera  després  de  la  pandèmia,  gairebé  300  àrbitres

procedents d'arreu del territori català han abandonat per un dia els xiulets i les targetes

per fer gols en favor de les persones més necessitades. 



Xavi Moreno, director del CTA de l'FCF s'ha mostrat orgullós de la gran acollida en la

represa del  Torneig:  "Estem molt contents d'haver tornat a viure una gran jornada

solidària amb la participació dels àrbitres de les diferents delegacions i  d'aportar el

nostre granet de sorra en unes dates tan assenyalades com aquestes". 



A la matinal solidària hi ha assistit el directiu i delegat de l'FCF al Vallès Oriental, Juan

Núñez; el vicepresident de la FE Montgat, Manuel Cuenca; la presidenta del CD Masnou,

Maria Ramos; el president i la vicepresidenta del UE Cabera, Pepe Álvarez i Ana Gimeno;

la presidenta del CF Arenys de Mar, Fátima Concepción; el president del CE Mataró,

Fran Seijo; i, Josep López, coordinador general del CE Vilassar de Dalt. 

A més també han estat presents la subdelegada de l'FCF al Barcelonès, Maria Jesús

Mateo, i el secretari de la delegació de l'FCF al Maresme, Moha El Gaadaoui. 







 

 

 

 


