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GOL retransmetrà els partits del MICFootball que es
disputaran a Torroella de Montgrí

La cadena de televisió GOL
retransmetrà en directe, per a tot l'Estat, a partir de demà a la tarda, els partits del torneig internacional
MICFootball 2022 que es disputaran fins dissabte al camp d'esport de Torroella de Montgrí. Aquesta serà
la seu del torneig des d'on es retransmetran més partits.
Podeu conèixer l'horari de les retransmissions a https://www.goltelevision.com/programacion
Torroella i a l'Estartit són dues de les seus del grup A la categoria U12 (aleví), on hi ha enquadrats equips
de primer nivell com el Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Atlético de Madrid i Olimpique de
Marseille. L'Escola de Futbol Baix Ter està encuadrat al grup C, amb l'Atlético de Madrid, l'Albion SC San
Diego Elite Academy i el Català FC Puerto Rico
>> Aquí podeu descarregar-vos el calendari de partits d'aquesta categoria. (Hem ressaltat en groc els

que es disputaran al nostre municipi).
Avui s'han enllestit els preparatius per tenir els dos camps i les instal·lacions en les millors condicions
possibles, tant per als jugadors, com per als espectadors.
El torneig s'inaugura demà, a les 11 h, i el camp de l'Estartit serà una de les 4 seus en què s'ha
desglossat la cerimònia inaugural. Enguany s'ha decidit fer així per tal d'evitar aglomeracions
multitudinàries i minimitzar riscos tenint en compte l'actual fase de la COVID-19.
A l'Estartit hi ha 15 equips allotjats en diferents hotels del poble.
L'alcalde, Jordi Colomí, es mostra molt il·lusionat i valora molt positivament que Torroella i l'Estartit
acullin, un anys més, el MICFootball: «Estem molt orgullosos de formar part de la família del MICFootball
des del primer dia. Any rere any la nostra implicació no ha fet més que reforçar-se i créixer. Es tracta
d'una iniciativa que trascendeix el vessant esportiu, per convertir-se en un esdeveniment social i de
dinamització territorial de primer nivell. En el nostre cas, com a destinació turística que som, té també
una notable incidència pel que fa a l'oportunitat que té de donar a conèixer el nostre patrimoni natural i
cultural, els nostres serveis i les instal·lacions esportives. El turisme esportiu és un àmbit en el qual
volem seguir creixent. Tenim molt camp per recórrer i el MICFootball és una gran oportunitat per ajudarnos a avançar cap a l'assoliment d'aquests objectius.»
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