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El MIC comença a l'Estartit celebrant el seu retorn després de
dos anys de pandèmia
L'Alcalde Jordi Colomí ha convidat els participants a visitar el municipi i el President de l'EMD, Francesc
Ferrer, ha afirmat que la competició torna l'alegria al poble

El MIC ha començat a l'Estartit en un camp de futbol ple de gom a gom. El nucli ha estat una de
les quatre seus de la inauguració d'una competició de futbol base que torna després de dos anys
d'abscència per culpa de la pandèmia.
Torroella de Montgrí i l'Estartit són la seu de la categoria U12, els equips de la qual s'han reunit
aquest matí al camp municipal de futbol del nucli costaner per rebre les acreditacions i record
commemoratiu de la cita esportiva.

Gaudir de la competició i visitar el municipi
L'Alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí; el President de l'EMD, Francesc Ferrer; i el regidor
d'Esports, Genís Pigem, han rebut els equips entre els quals hi ha el Manchester Utd, el Reial
Madrid, el Club Català de Puerto Rico, el Wakatake del Japó o l'Olympice de Marsella a més dels
locals EF Baix Ter o propers com l'Escala, o l'EF Gironès.
Colomí ha donat la benvinguda als esportistes, a la seva comitiva i a les seves famílies i els ha convidat a
gaudir de la competició i visitar un municipi que "és ric en paisatge, territori i patrimoni". Per la seva
banda, Ferrer, ha celebrat la tornada d'un MIC que "porta el somriure i l'alegria a l'Estartit" i ha afirmat
que "els somnis comencen aquí".

La competició ha arrencat amb dos partits
L'organtizació ha celebrat la tornada de la competició que ja ha arrencat al municipi amb dos partits.
L'Albion San Diego contra el Baix Ter, amb empat a tres i el Total Futbol contra l'Escala amb victòria
pels nord-americans per 5-0

La competició acollirà a les diferents seus de la Costa Brava més de 6.000 participants d'arreu del món.
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