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El secretari de la delegació de l’FCF al Maresme, Moha El Gaadaoui, ha assistit a diverses

presentacions a camps de futbol i pavellos de futbol sala d'equips de la zona.

Diversos clubs maresmencs han aprofitat les últimes dates del 2022 per fer desfilar el

seus equips en les presentacions oficials de la temporada. El secretari de la delegació de

l'FCF  al  Maresme,  Moha  El  Gaadaoui,  ha  estat  present  a  totes  les  jornades  per

acompanyar les autoritats locals. 

El CE Alella FS es va vestir de gala per presentar els seus equips en una jornada de caire

solidari en què es va realitzar una recollida de joguines en col·laboració amb entitats

solidàries del municipi. En l'acte, El Gaadaoui va acompanyar el coordinador general

Marc Serra i el regidor de l'Ajuntament d'Alella, Esteve García-Ossorio. 



Els 12 equips federatius del Premià de Dalt CF Sala van ser ovacionats sobre la pista en la

presentació de la temporada esportiva 2022-23 que va comptar amb la presència del

president Joan Vázquez i l'alcalde de local, Josep Triadó. A més, coincidint amb el dia de

la Marató de TV3, l'entitat va impulsar diferents accions per recaptar fons en favor de la

salut cardiovascular. 



Per la seva banda, el CD Premià de Dalt es va vestir de llarg per presentar la seva

trentena d'equips federatius sobre la gespa del Municipal Premià de Dalt sota una gran

expectació. Moha El Gaadaoui va compartir l'acte amb el president del club, Franscisco

Sánchez, i l'alcalde local, Josep Triadó. També hi va participar el primer equip de l'entitat,

que competeix al grup 5 de la Quarta Catalana. 



Per últim, El Gaadaoui va assistir a la presentació ofcial dels trenta equips federatius del

Club Atlètic Masnou, quatre d'aquests femenins. El secretari de l'FCF al Maresme va

acompanyar en la jornada a la presidenta del club, Lourdes Sesma, i a l'alcalde de la

ciutat, Jaume Oliveras. Aquest curs, el conjunt groc-i-blau compta amb gairebé 500

futbolistes. Durant l'acte es va realitzar un emotiu homenatge a qui va ser directiu de

l'FCF i tota una personalitat del futbol maresmenc Antonio Jiménez, que ens va deixar

l'any passat. 





 


