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FUTBOL

El Cassà es reconcilia amb l'afició
amb un bon joc a fi de temporada
Ha calgut esperar molt; però, al
final de temporada, el Cassà ha
aconseguit fer el seu millor joc i
va derrotar per tres a un a la nostra vila, al Sant Quirze en el millor matx de la temporada a casa
dels homes de Kike Gonzalo.
Amb aquesta victòria, el primer
equip de la UD Cassà s'assegurava la permanència a tres jornades per a la fi del campionat
de lliga de regional Preferent. El
darrer partit de lliga es jugarà el
diumenge de la Festa Major, 26
de maig, a la tarda.
Anem a repassar, tot seguit, els
resultats en les diferents categories quan pràcticament totes les
competicions han arribat al seu
punt i final.

ELS

MÉS PETITS

Els campionats han anat acaL'equip benjamí B de la UD Cassà d'aquesta temporada
bant i com a balanç cal destacar
que els nostres equips han evolucionat de manera molt positiva al llarg
ELS FEDERATS
Benjamins B
de les competicions si bé en la fase final,
Celrà - Cassà, 7 - 5
amb els equips punters ho han tingut una
Els alevins A han acabat la temporada
Cassà - Girona, 7 - 2
mica més difícil. Ppdem dir que els benjaa
un
ritme trepidant, amb una important i
Benjamins
A
mins A i B acabaran en cinquena posició
contundent victòria al camp del líder, el
Cassà - Llagosterenc, 0 - 0
i els benjamins C i els alevins a 7, en siseQuart (0-4), el qual es troba a tres punts
Banyoles - Cassà, 5 - 3
na.
dels nostres quan només queda una jorGirona
A
Cassà
A,
4
2
Resultats:
nada per acaber el campionat. Tenen el
Benjamins C
segon lloc assegurat, mentre que l'equp
Alevins a 7
Bons Aires - Cassà, 5 - 1
B està a la part mitjana baixa de la taula,
La Canya-Cassà, 12 - 0
Cassà - Santa Eugènia, 2 - 4
ja que ha disminuït una mica el ritme.
Cassà
Riells,
2
5
Cassà - Girona, 1 -3
Resultats:
Cassà - Arbucienca, 4 - 10
Cassà - Celrà, 4 - 2
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Alevins B
Cassà - Tordera, 1 - 2
EF Vidrerenca - Cassà, 3 - 1
Farners - Cassà, 6 - 0
Alevins A
Quart - Cassà, 0 - 4
Cassà- Doble Set, 9 - 0
Salt - Cassà, 0 - 8
Cassà - Bescanó, 4 - 1

ELS

JOVES

No hi ha novetats i els tres equips joves
-infantils, cadets i juvenils- de la UD Cassà han viscut una temporada per oblidar
amb poques victòries. En tot cas, el bon
ambient i esportivitat que s'han viscut en
algun conjunt, com el dels infantils, compensa en part aquestes deficiències en
els marcadors.
Resultats:
Infantils
Cassà - Montessori, 1 - 8
Cassà - Tordera, 1- 13
Hostalric - Cassà, 6 - 0
Cadets
Cassà - Bell-lloc, 0 - 2
Farners - Cassà, 6-1
Sant Hilari - Cassà, 9 -3
Juvenils
Cassà - Banyoles, 1 - 1

Salt - Cassà, 5 - 0
Cassà - Bons Aires, 2-5

FÈMINES
Després d'unes quantes setmanes condemnades als mals resultats, la victòria
davant el Ripoll ha donat nova empenta
a l'equip cassanenc, que ha acabat la lliga en penúltima posició.
Resultats:
Besalú-Cassà, 5-0
Cassà-PB Ripoll, 1 -0
Riudarenes - Cassà, 3 - 1

TERCERA REGIONAL
El Cassà ha acabat el campionat en
novena posició, després d'una segona
fase molt irregular. El títol del grup i l'ascens a segona regional han estat per al
Caldes.
Resultat:
Cassa - Tordera 1 - 3

REGIONAL PREFERENT
MUNTANYESA, 0 UD CASSÀ, 0

Alineació UD Cassà: José Luis, Parés
(Genís 74'), Martí, Vendrell, Marc Boada,
Triadú, Freixas, Serrano, Àngel Vizcaíno
(Ramon 86'), J. Boadas i Abad.
El Cassà va sumar un punt en el complicat camp del Muntanyesa, cinquè a la
lliga, que el manté a la zona tranquil·la de
la classificació. L’equip de Kike Gonzalo
gairebé no va crear perill en atac i sempre va anar a remolc dels barcelonins, que
van tenir grans ocasions de gol per marcar. Però, unes vegades la mala punteria
dels davanters i unes altres l’esplèndida
actuació del porter -habitualment reserva- José Luis, van impedir que el Cassà
encaixés un gol. La millor ocasió del partit
va arribar a la segona part quan l’àrbitre
no va concedir un gol al Muntanyesa per
creure que la pilota no havia traspassat la
línia, en una acció molt protestada per la
banqueta local. En els últims minuts, el
Cassà va controlar molt bé totes les jugades ofensives dels locals, va conservar el
punt, i fins i tot podria haver tret profit d'alguna jugada de contracop, ja que van
enviar tre pilotes al pal, en accions de
Genís, David Abad i Serrano.

UD CASSÀ, 3 - CF
SANT QUIRZE, 1
Alineació UD Cassà: Estañol, Taberner
(Rubio 46'), Martí, Vendrell, M. Boada,
Triadú, Freixas (Petete 46'), Serrano (Rosas
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85'), Àngel (Parés 82'), Boadas (Genís 46')
i Abad.
Va ser expulsat amb vermella directa
Abad (75') per protestar una falta de la
qual havia estat objecte el mateix davanter cassanenc.
Gols UD Cassà: 1-1 (33') Àngel. 2-1 (46')
Genís. 3-1 (48') Genís.
El Cassà es va assegurar matemàticament la permanència amb una victòria
convincent contra el Sant Quirze, que a
més va srevir per reconciliar l'equip amb
l'afició gràcies al bon joc exhibit durant
bona part del matx.
Els nostres tenien ganes de fer un bon
encontre i fins i tot es van concentrar des
del dia abans, a Lloret de Mar, per intentar
sortir equilibrats al màxim davant el Sant
Quirze. Els nostres, però, van rebre una
gerra d’aigua freda quan Sorde va aprofitar una badada d’Estañol -que retornava
a la porta després d'una lesió- per marcar (8'). A partir d’aquest moment, el Cassà es va treure la son de les orelles i va
començar a pressionar. En el minut 33,
una gran combinació de la davantera del
Cassà la va aprofitar Àngel per empatar.
A la segona part, Kike Gonzalo va fer
un plantejament molt més ofensiu, que li
va donar resultat de seguida. Genís, que
entrava al camp, va marcar en dues ocasions gairebé seguides i va situar un 3-1

El capità, Triadú, controla la pilota en un moment del partit contra el Sant Quirze

Sistemes de climatització per botigues,
restaurants, petites oficines...
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en el marcador que va deixar el partit sentenciat. El Cassà va buscar més gols, tot i
que arran de l’expulsió d’Abad (75'), es
va conformar amb el resultat i va dedicarse a controlar, ja que el rival no va crear
gaires problemes.

MARCA DE L'HAM, 2 UD CASSÀ, 2
Alineació UD Cassà: Estañol, Taberner
(Rubio 70'), Martí, Vendrell, Martí Boada,
Triadú, Petete, Serrano (Boadas 78'), Àngel, Freixas (Parés 83') i Genís (Rosas 65').
Gols UD Cassà: 0-1 (8') Genís. 1-2 (54')
Petete. 2-2.
El Marca de l’Ham i el Cassà van empatar en un derbi gironí, en què els figuerencs van haver de treballar al màxim per
superar el bon joc dels nostres que van
tornar a demostrar el seu potencial lluny
del seu terreny de joc. Els figuerencs, més
necessitats de punts, van portar sempre
el pes del partit, però l’equip de Kike
Gonzalo, amb la tranquil·litat de saber-se
sense problemes, va ser molt efectiu en
atac i, fins i tot, es va poder emportar la

NÚM. 595 - MAIG 2002

victòria en el tram final, quan van tenir les
millors ocasions de l'encontre.
Els primers minuts del derbi van ser de
domini empordanès, tot i que els
cassanencs, en la primera ocasió que van
tenir, ja van marcar gràcies a una acció
de Genís (8'). El gol va ser un cop dur per
al Marca, que, de mica en mica, es va anar
refent, fins que en el minut 32 va empatar.
Abans del descans, Vendrell hauria pogut tornar a avançar el Cassà, però
Bolasell va aturar el seu xut enverinat.
A la segona meitat, els locals van continuar dominant, però va ser el Cassà el

VOLS

que va marcar un altre cop. Petete, de
cap, va culminar un contraatac perfecte
(54'). El Marca de l’Ham va tornar a passar uns minuts de desconcert, fins que
Serinyà va batre Estañol (67'). Amb un
home més , Rosas va fallar un gol cantat
(90') que hauria pogut donar la victòria al
Cassà. El punt serveix al Cassà per continuar escalant llocs i al Marca per allunyarse una mica més dels llocs de descens.
Golejadors UD Cassà: Rosas, 11 gols;
Genís, 7; Abad, 6; Triadú, 5; Àngel, 4;
Petete, 2; Parés, Vendrell i Serrano, 1.

JUGAR

AMB

CASSÀ?
Necessitem jugadors per a l'equip juvenil. Si has nascut entre els anys 1984 i
1986 i tens ganes de jugar al nostre
equip, vine al camp de futbol.
EL
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