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El Cassà acaba la lliga en setè lloc i es
planteja aspirar a l'ascens l'any que ve
El primer equip de la UD Cassà ha acabat la temporada en la setena posició
final de la regional Preferent, en una
campanya en la que han predominat
els bons resultats a fora per sobre de la
resolució a casa.
La temporada va finalitzar amb el partit
de festa major davant el Sant Celoni i
amb un sopar social que va posar cloenda al primer any de mandat de la nova
junta presidida per Lluís Freixas. Durant
aquest acte, el president de l'entitat va
agrair el suport rebut per part de jugadors i afició i va ratificar el seu compromís de treballar per aconseguir que el
club es consolidi en les seves diverses
accions. De cares a l'any vinent, un dels
objectius del Cassà és intentar superar
el resultat d'enguany i aspirar a l'ascens
a primera catalana. En l'aspecte formatiu es vol continuar fomentant l'esport
de base, oferint una escola de futbol que
garanteixi preparació humana i esportiva als nois i noies de Cassà que desitgin introduir-se en aquest món.

CF BERGA, 1 - UD
CASSÀ, 0

Alineació UD Cassà: Estañol,
Taberner (Rubio 46'), Martí, Vendrell
(Rosas 69'), M. Boada, Freixas (J. Boades 46'), Triadú, Petete, Serrano, Genís
(Parés 46') i Àngel (Abad 46').
El Cassà, amb la permanència assegurada, va encaixar la derrota contra un Berga que va buscar amb més
ambició el triomf, conscient de la importància dels tres punts per assegurar-se la continuïtat. Els homes de Kike
Gonzalo van dominar territorialment
a la primera part, gràcies a la seva
superior qualitat tècnica si bé els locals van refer-se al segon temps. La
primera jugada de perill va ser una
falta directa servida per Genís que va
enviar a còrner Ubals. Abans del descans, Petete va plantar-se sol davant
el porter berguedà que va tornar a fer
Kike Gonzalo va aconseguir l'objectiu de fer
una gran intervenció.
un paper digne a la preferent
A la segona part, l'entrenador
cassanenc
va introduir quatre canvis
RESULTATS
de cop que van desconcertar uns minuts
REGIONAL PREFERENT:
el Berga. Però, de mica en mica, els loRepassem tot seguit els darrers resulADÉU DE KIKE GONZALO
cals van agafar el timó del partit i van acontats de la temporada:
seguir el gol gràcies a un penal transforPrebenjamins
La junta de la UD Cassà va decidir presmat per Trulls (57'). A partir d’aquest moGirona- Cassà , 6 - 0
cindir dels serveis de l'entrenador del priment, el Berga va cedir el domini del partit
Alevins B
mer equip de la UD Cassà, Kike Gonzalo
al Cassà que va buscar el gol de l’empat
Cassà - La Cellera, 0 - 8
de cares a la temporada que ve. L'extècnic
amb ganes, però sense convicció. De fet,
Infantils
del Roses, el saltenc Frederic Domínguez
les seves jugades d’atac s’estavellaven
Cassà - Doble Set, 0 -7
serà el tècnic del primer equip casanenc
una vegada darrere l’altra contra una orCadets
la campanya que ve.
denada defensa local. Fins i tot, el Berga
Cassà - Can Gibert, 1 - 10
Els darrers resultats del campionat han
hauria pogut marcar el segon gol al conJuvenils
estat els següents:
traatac si hagués estat encertat.
Lloret - Cassà, 9 - 3

T. 972 46 11 43
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UD CASSÀ, 2 –
A E ROSES, 0
Alineació UD Cassà: Estañol, Rubio,
Martí (Ramon 84), Vendrell, Marc Boada,
Triadú, Petete, Serrano (Parés 61), Angel,
Rosas (J, Boadas 76) i Freixas (Genís 63)
Gols UD Cassà: 1-0, 15’ Triadú; 2- 0
Rosas, 79’.
Victòria sense problemes per a la UD
Cassà en el penúltim partit del campionat
davant un Roses que tampoc no s’hi jugava res i que només va portar una mica
de perill a la porta local durant el primer
quart d’hora. Amb el gol del Cassà, en
una bona jugada creuada de Triadú, els
visitants van anar perdent la il·lusió i van
quedar encallats en un centre del camp
perfectament dominat pels homes de Kike
Gonzalo, que, tot sigui dit, tampoc no van
fer gaire res més que limitar-se a controlar el matx
Al segon temps, el domini cassanenc
encara va ser més clar, amb una sòlida
defensa local, fet que provocava contracops i perilloses jugades per les bandes.
El Roses va canviar d’esquema posant a
Linares de punta, però els empordanesos es limitaven a intentar alguna jugada
escadussera per la banda dreta sens
excesiu perill. El Roses va desaprofitar
dues ocasions en un indirecte dins l’area
i en una penetració de Linares que va aturar Estañol i el partit va entrar en uns mi-

nuts de força ensopiment, que només va
saber trencar Rosas quan va superar de
manera magistral Bazan per aconseguir
el segon gol local, que posava punt i final
al joc que es va veure al llarg del partit.

UD CASSÀ, 1 - CF
SANT CELONI, 1
Alineació UD Cassà: Jose Luis
(Estañol), Taberner, Martí, Vendrell, Marc
Boada, Freixas (Àngel), Petete (Ramon),
Parés (Subirana), J. Boadas, Rosas,Genís
(Serrano)
Gol UD Cassà: 1-0, 13’ Petete
El darrer partit de la temporada de la
UD Cassà va coincidir amb el diumenge
de la Festa Major i amb l'adéu de Kike

VOLS

Gonzalo com entrenador del primer equip.
El matx era totalment intranscendent per
als dos equips, que van intentar oferir un
bon espectacle, atesa la poca importància dels punts,amb la lliga ja sentenciada. El Cassà va sortir a la primera part
amb tots els jugadors del poble que hi ha
a la plantilla, com homenatge a l'esforç
que han fet durant tota la temporada i van
aconseguir un gran gol mercès a un xut
de Petete des de 25 metres.
Al segon temps el joc va estar més equilibrat i l'empat del Sant Celoni es pot considerar just, si bé el Cassà hauria pogut
marcar si hagués aprofitat milor les ocasions que van tenir Rosas i Martí.
Golejadors UD Cassà: Rosas, 12 gols;
Genís, 7; Abad i Triadú, 6; Àngel, 4; Petete,
3; 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

ELS INFANTILS DE LA UD CASSÀ, A BENICÀSSIM
L'equip d'infantils de la UD Cassà va ser un dels participants al
torneig de Benicàssim, que es va disputar a mitjans del passat
mes de maig. L'expedició cassanenca, integrada per jugadors i
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pares -com es pot veure a la foto- va passar un divertit cap de
setmana en aquella població castellonenca i van acabar en quarta posició en el torneig disputat en camp de gespa.
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Més de tres-centes
persones van assistir al
sopar de fi de
temporada, a la nau
polivalent, amb un
apetitós menú preparat
per l'equip de Joan Mias
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Com es pot veure en aquesta pàgina, els i les futbolistes van demostrar
les seves dots artístiques en la festa de fi de temporada. Neus Mias va
rebre una placa d'agraïment per la seva col·laboració constant amb la
UD Cassà durant la temporada. L'alcalde de Cassà va prometre ajudar
el club amb la implantació de millors infraestructures que donin suport
a la tasca de l'entitat.

Amanida, fideuà, vedella, broxeta, pastís i molt bon humor: els
ingredients del sopar de fi de temporada del Cassà
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