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A la imatge
superior,
l'equip
infantil del
Foment Inplacsa
aixeca el
trofeu que
els va
consagrar
subcampions de
Catalunya.
A sota,
l'equip al
pavelló de
Capellades.
D'esquerra
a dreta,
drets:: Eloi
Jofre,
Moncadas,
Jordi
López,
Viana,
Lozano,
Jaume
López i
Xiberta;
ajupits:
Remus,
Viana,
Batallé,
Horta, Bayé
i Bou.

Els infantils, subcampions de Catalunya!
L'equip infantil masculí del Foment de la
categoria infantil ha aconseguit el
subcampionat de Catalunya en el seu nivell, arrodonint una gran temporada
d'excel·lent joc dels joves jugadors
cassanencs; també els cadets masculins
han fet una bona campanya amb un tercer lloc nacional que serveix per remarcar el bon treball que es fa en l'esport de
base al bàsquet del Foment Deportiu
Cassanenc.
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INFANTIL MASCULÍ NIVELL
A - FASE FINAL DE
CATALUNYA
Semifinal (a Capellades): FD
Cassanenc, 71 – CB Cappont A Lleida,
47
Xiberta (10), Moncadas (10), J. López
(7), J. López (12), Bayé (2), Viana (4), Horta

(16), Batallé (1), Bou (4), Remus (5),
Àrbitres: Samaniego i Garcia.
L’equip cassanenc va ser superior al seu
rival de principi a fi.
Final: CB Sant Gabriel Ripollet, 66 –
FD Cassanenc Inplacsa, 62
Xiberta (17), Moncadas (2), J.López,
J.López (4), Bayé, Viana (13), Horta (15),
Batallé (5), Bou (6), Remus.
Àrbitres: Ferrer i Torné.
Partit molt igualat durant els primers 20
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Els assistents a la
diada del bàsquet
van combinar
l'esport a les
diferents pistes amb
jocs i refrescants
banys a la piscina.

minuts. L’últim quart va decidir l’encontre.
Amb tot, una temporada de l’infantil
masculí que podríem qualificar de fabulosa: campió territorial i subcampió de
Catalunya.

CADET MASCULÍ NIVELL
A - FASE FINAL DE
CATALUNYA
Semifinal (a Andorra) FD Cassanenc
Catalunya Neta, 70 – BC Quick Andorra,
73

88

Candelàrio (6), Sureda, Jimènez (4),
Xifra (6), A. Rabassedas, Artigas (13),
Martorell (12), Arderiu (14), Hospital (4),
Bou (11), X. Bollo, Domingo.
Àrbitres: Piedra i Nuevo, descaradament a favor de l’Andorra. Ens van dir que
eren de la Seu.
Vam tenir la mala sort de no poder accedir a la final, per un arbitratge nefast. La
baixa de Sureda en lesionar-se el divendres a l’entrenament va ser un altre desavantatge.
El partit va ser molt igualat; però els
andorrans, animats pel seu públic i amb
la col.laboració dels àrbitres, van acon-

seguir una mínima victòria.
Cal felicitar els cassanencs per haver
assolit el tercer lloc del campionat de
Catalunya i la gran campanya que han
fet.

VI DIADA

DEL BÀSQUET

La sisena diada del bàsquet la recordarem, ja que va ser diferent de les anteriors. No van poder participar-hi: júnior
masculí i femení perquè els seus components tenien exàmens i cadet masculí i
infantil masculí eren als campionats de
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AMPA Vedruna Palamós – Mini femení
SESE Badalona – Mini masculí A
Vedruna Girona – Mini masculí A
CE Maristes- Preinfantil femení
CB Torroella – Cadet femení
CB Riudarenes – Preinfantil femení
CB Quart – Cadet femení
FD Cassanenc – Escola, Premini masculí, Mini masculí B, Mini masculí A, Mini
femení, Preinfantil femení, Cadet femení
Total: 15 clubs amb 25 equips.

CLASSIFICACIONS
Mini B masculí
FD Cassanenc
Bisbal bàsquet
CB Sant Feliu no es va presentar

Mini A masculí
FD Cassanenc
SESE
CE Vedruna
Mini femení
Vedruna Palamós
CB Bescanó
FD Cassanenc
CB Sant Gregori
Preinfantil femení
CE Maristes
FD Cassanenc
CB Bescanó
CB Nou Caulès
Cadet femení
CB Quart
CB Torroella
FD Cassanenc

Joc sense pauses durant tot el dia
Catalunya. Per això, només es va fer el
diumenge.
Vam tenir un dia molt calorós, per la qual
cosa la gent va agrair poder disposar de
la piscina municipal. Els equips que van
celebrar els partits a l’exterior van notar
molt la calda.
A l’hora de fer balanç, la jornada fou
molt positiva: la gent que va tenir cura del
menjador va portar-ho cronometrat a la
perfecció; i els pares que van ser darrere
els bars ho van controlar bé.
A més, en nom de la junta, cal donar
també les gràcies a tots els altres
col.laboradors : taules, àrbitres, Ajuntament i als seus conserges que durant tot
el dissabte van treballar per tenir la piscina en condicions, així com les pistes de
basquetbol.
A les 7 de la tarda va tenir lloc el repartiment de trofeus, amb assistència del president del club, Francesc Nadal, l’alcalde, Antoni Baulida, i el president de la federació territorial de bàsquet de Girona,
Robert Mora.
Van participar-hi :
CB Sant Gregori – Escola i Mini femení
CB Nou Caulès Vidreres – Escola,
Premini, Preinfantil femení
CB Llagostera – Escola
GEiEG – Premini
Escola Pia d’Olot – Premini
Bàsquet la Bisbal – Mini masculí
CB Bescanó – Mini femení, Preinfantil
femení
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