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Els juvenils del Foment, classificats per a
les finals del campionat de Catalunya
L'equip de juvenils del Foment
Deportiu Cassanenc, després
de fer una molt bona temporada, va aconseguir el segon lloc
final al seu grup i s'ha classificat per jugar la fase final del
campionat de Catalunya. Els
rivals en aquesta competició
seran: Horta, Mollet, Calafell,
SHUM, Piera i Vilafranca. Els
partits es jugaran a doble jornada, en partits d'anada i tornada. El primer rival dels
cassanencs serà el Vilafranca.
Tot i la dificultat del repte,
ànims i endavant!

RESULTATS
Repassem tot seguit els resultats de les diferents compe- L'equip juvenil classificat segon del grup gironí està format per: drets: Margarida Bou
ticions disputades en les dar- (delegada), Eduard Nadal, Albert Isern, Climent Domingo, Sam Romero, Jesús Noguerol
reres setmanes en cada cate- (entrenador). Ajupits:Jordi Fusté, Lluís Recasens, Marc Mascort (porter) i Francesc Lloveras.
goria pels equips del Foment:
Pre benjamí A
d'uns entrenaments especials amb difeFD Cassanenc, 2 - GEiEG, 9
C Palafrugell, 5 - FD Cassanenc, 5
rents jugadors d'altres clubs i així assolir
Aquests jugadors estan posant moltes
Prebenjamí B
un millor nivell de joc i aprendre tècniganes en els darrers partits, encara que
CH Palafrugell B, 7 - FD Casssanenc, 6
els resultats no els són gaire favorables.
ques que després podran posar en pràcEls prebenjamins A i B han acabat la
Continuen fent un bon joc a la pista; però
tica en el seu equip.
lliga gironina quedant en tercera i sisena
potser els falta una miqueta de sort.
posició, respectivament.
Juvenil
Aquests dos equips han portat una línia
Infantil
CP Voltregà, 4 - FD Cassanenc, 4
regular de joc durant tota la temporada i
CH Palafrugell, 7 - FD Cassanenc, 6
FD Cassanenc, 7 - CH Sant Cugat, 6
això s'ha vist reflectit en la classificació, ja
FD Cassanenc, 12 - Cornellà, 0
que dissabte rere dissabte han anat pu2a Catalana
Actualment ocupen el quart lloc de la
jant graons en la classificació.
taula. Cal donar l'enhorabona als cinc juCH Lloret, 1 - FD Cassanenc, 4
gadors infantils preseleccionats per a
Juguen amb una gran solidesa en deBenjamí
l'equip territorial: Adrià Arbussé, Ferran
fensa i sabentreure profit de les accions
FD Cassanenc, 17 - CP Jonquerenc, 3
de contracop. Estan en la part alta de la
Gelabert (porter), Jordi Fusté, Xevi Pérez
CH Salt, 9 - FD Cassanenc, 6
i Bernat Recasens. Tots podran gaudir
classificació.
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1a Nacional catalana
FD Cassanenc, 7 - CH Capellades, 7
CP Reus Ploms, 8 - FD Cassaenc, 6
CH Monjos, 10 - FD Cassanenc, 8
FD Cassanenc, 7 - CH Mollet, 3
Quan falta un partit perquè s'acabi la
lliga, el Foment ha matemàticament salvat la categoria, a la part mitjana del grup.
L'equip cassanenc ha tingut partits molt
durs en la segona fase del campionat, cosa
que li ha fet perdre alguns llocs a la taula.
En el darrer partit, que es va jugar a
casa contra el Mollet, els nostres van oferir un hoquei ràpid, vistós i efectiu, que va
desbordar literalment el rival. Al descans
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es va marxar amb un
3-0 en el marcador. A
la segona part, quatre gols més van reflectir el bon nivell de
joc del conjunt del
Foment.

ESCOLA
Durant el mes
d'abril s'han dut a terme dues trobades
d'escoles: una a Blanes, el dia 14 i una
altra el dia 28, a
Maçanet de la Selva.
A Blanes jugaren
contra els amfitrions,
el Salt i el SHUM,
mentre
que
a
Maçanet els rivals foren el Farners, el
Lloret i el SHUM. Tant
els pares con els jugadors
gaudiren
d'unes
jornades
hoqueístiques plenes
d'emoció i entusiasme.

L'HOQUEI,
UN ESPORT
FAMILIAR
Aquest mes portem
a les planes de
LLUMIGUIA una sèrie de
fotografies que demostra que l'hoquei
es porta a la sang, ja
que, com podem veure hi ha una bona colla de germans que
juugen en diferents
equipu de la nostre
entitat. Són una curiositat; però al mateix
temps volem que sigui un reconeixement al treball que es
fa als dieferents
equips del club per
conservar el caliu de
l'esport a totes les
edats.
Bona Festa Major a
tots!

MB i CF
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Tres parelles de germans a l'hoquei del
Foment: A dalt, a l'esquerra, Lluís i Adrià
Tarrés; a la dreta, Albert i Eduard Tirado; a
l'esquerra de sota, Robert i Eduard Godoy

L'equip infantil amb
alguns jugadors
seleccionats per a
l'equip territorial
gironí. Drets: Pepe
Frayle (delegat)
Bernat Recasens,
Gerard Frayle, Xavi
Pérez, Adrià Arbussé
i Jesús Noguero
(entrenador). Ajupits:
Eduard Tirado,
Eduard Godoy,
Ferran Gelabert
(porter), Natxo
Navarro i Eric Nadal.
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Un altre exemple de
grups de germans
que gaudeixen a
l'hoquei del Foment.
De dalt a baix i
d'esquerra a dreta, hi
podem veure: Bernat,
Francesc i Lluís
Recasens;
Albert i
Gerard
Frayle;
Eric, Ester
i Eduard
Nadal;
Marc i Pau
Jordan ; i
Joan i
Núria
Presas.
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