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Ràdio Marca Barcelona va cele-
brar, el passat dimarts 17 de 
juny, la XXI edició dels seus 
prestigiosos “Premis Campió” 
amb els que distingeix, a través 
del programa Marcador Catalu-
nya, els millors jugadors, por-
ters, àrbitres, entrenadors i 
equips de la temporada futbo-
lística catalana. I un any més, el 
CEEB hi va ser convidat, a tra-
vés de la presència del Secreta-
ri General, Josep Sardà.

El Consell present en els 
XXI “Premis Campió”
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ble de relacions institucionals de 
l’Àrea de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports de l’Ajuntament, 
Xavier Amador, el representant 

territorial de la Secretaria Gral. 
de l’Esport, Santiago Siquier, del 
president de la Federació Cata-
lana de Futbol, Andreu Subies, i 
del director de Ràdio Marca Bar-
celona, Juan Carlos Ballvé. 
Volem felicitar als guanyadors 
d’aquesta especial distinció i 
encoratjar als professionals 
de Ràdio Marca per continuar 
treballant en la línia que els ha 
dut a ser un referent i un agent 
actiu molt important en la dinà-
mica esportiva del nostre país.

SÓN UNES DISTINCIONS DE 
RÀDIO MARCA ALS MILLORS 
ESPORTISTES I EQUIPS DE LA 
TEMPORADA DE FUTBOL

El CEEB ja ha estat present en altres edicions

EL CEEB HI VA SER CONVIDAT, 
UN ANY MÉS, AL COSTAT DELS 
DIFERENTS AGENTS ACTIUS DE 
L’ESPORT CATALÀ

Des d’El Consell estem al cos-
tat de les entitats i mitjans de 
comunicació que treballen en la 
promoció de l’esport base i més 
modest i, per aquest motiu, és 
un gran orgull que Ràdio Mar-
ca continuï comptant, any rere 
any, amb la nostra presència en 
el lliurament dels seus premis.
Juntament amb Josep Sardà, 
moltes autoritats i represen-
tants de l’esport català, amb 
la presència també responsa-


