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El Cassà es posa a treballar amb objectius
ambiciosos i realistes al mateix temps
Els objectius de la UD Cassà per a la temporada 2002/03 són ambiciosos i realistes al mateix temps, tal i com es va palesar en l’assemblea general de socis celebrada el passat 26 de juliol. La reunió va
servir de cloenda i valoració de la temporada i de preparació dels nous reptes esportius i socials de l’entitat per a la campanya 02/03.
Després de passar repàs als números
de la temporada anterior, que va tancarse amb un lleuger superàvit, el president
del club, Lluís Freixas, va presentar el
pressupost per a l’actual, que puja a
121.722,46 e en despeses. D’aquests,
la major part (77.844 euros) es destinaran als dos equips sèniors (preferent i tercera regional), 44.933,46 al futbol base i
2.945 a la nova secció d’atletisme, que
s’ha posat en marxa enguany.
L’assemblea, celebrada al local de l’Estació, va donar llum verda als projectes
de l’entitat que, en l’aspecte esportiu, es
basen a donar nova força a l’escola de
futbol i potenciar el primer equip, amb l’objectiu de pujar a primera catalana. En el
camp de les infraestructures, l’objectiu
està en aconseguir un nou camp per a
jugar i que l’herba -natural o artificial- deixi de ser un projecte per esdevenir una
realitat en el futbol cassanenc.
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A la imatge superior de la pàgina els components de la plantilla del primer
equip, el dia de l'inici dels entrenaments; l'altra fotografia correspon a un grup
de joves jugadors en la jornada de presentació de la temporada.
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I CONTI-

NUÏTAT
Pel que fa al primer equip, el Cassà
afronta la nova temporada amb l’ascens
en el punt de mira. La substitució de
Kike Gonzalo, que ha estat canviat per
Fede Domínguez com a tècnic del primer
equip, és una de les novetats més destacades.
El Cassà va iniciar els entrenaments a
finals de juliol, amb pocs fitxatges; però
amb alguns reforços que ja tenen experiència a regional preferent o en categories superiors i amb la reincorporació d’antics esportistes que ja havien estat al club.
En la presentació davant els seus jugadors, el nou tècnic del Cassà va manifestar la seva convicció que l’equip es veu
capacitat per superar el setè lloc de l’anterior temporada i aspirar a l’ascens: "no
serà gens fàcil, ja que hi ha molts equips
que s’han reforçat de valent i la categoria serà molt igualada; però nosaltres
també hem aconseguit un conjunt força
equilibrat i pensem que hem de millorar la classificació de l’any passat".
La plantilla del Cassà per a la nova temporada, que va començar el 14 de setembre amb una victòria -1-0- sobre l'Olot, està
integrada per:
Porters: Estañol i Albert Garcia
(Palamós).
Defenses: Raül Mató (Vilobí juv.),
Gerard Taberner, Jordi Puig, Martí Sala,
Marc Boada, Ramon, David Vendrell i
Gerard Rubio.
Migcampistes: Xavi Bosch (Palafrugell), Reinoso (FE Figueres), Jaume
Freixas, Alejandro Petete, Josep Triadú i
Joan Boadas.
Davanters: David Abad, Paco (Salt)
Jaume Rosas, Genís Cassà i Damià (FE
Figueres).

PARTITS

DE

PRETEMPORADA
Durant la pretemporada s’han jugat uns
quants partits de preparació amb resultats diversos, amb l’objectiu de consolidar les noves incorporacions i fer les proves necessàries per conjuntar els nous
jugadors i el tècnic.
Resumim alguns d’aquests encontres:

CF GIRONA, 7 - UD
CASSÀ, 1
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A dalt, Fede Domínguez, donant les primeres instruccions als jugadors de
l'equip de preferent; a sota, el nou tècnic del primer equip amb els directius
Ramon Codina i Lluís Freixas.
Alineació UD Cassà: Estañol, Rubio,
Martí, Mató, Marc Boada, Xavi, Petete, Triadú,
Damià, Rosas i Abad. També van jugar:
Paco, Albert, Freixes, Ramón, Joan Boadas,
Manu, Puig, Genís i Taberner.
Gol del Cassà: 5-1 , Paco, 46'

El Girona va tancar el seu stage de
pretemporada fent una autèntica exhibició de bon futbol davant del Cassà, que
tot just feia tres dies que havia començat
els entrenaments i es va notar fluix de forma física. La diferència de nivell entre els
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dos equips també es va evidenciar en el
resultat final que va ser una mica massa
ampli en relació al joc vist al camp.

VILOBÍ JUV. 1 - UD
CASSÀ, 3
Alineació UD CASSÀ: Albert Garcia,
Taberner, Sala, Puig, Boada, Romero,
Petete, Salguero, Damià, Boadas i Abad.
També van jugar: Estañol, Triadú, Freixas,
Codina, Rosas i Genís.
Gols UD Cassà: 0-1 (5') Salguero. 0-2
(14') Damià. 1-3 (65') Genís.
El Cassà va demostrar millors accions
davant l’equip juvenil de divisió d’honor
del Vilobí, al qual va guanyar per tres a
un. Els selvatans evidenciaren falta de rodatge i de preparació. El Cassà, amb una
major experiència, va saber encarrilar ben
aviat la victòria amb els gols de Manu
Salguero i Damià.

CF FARNERS , 2 - UD
CASSÀ, 2
Alineació UD CASSÀ: Albert, Taberner,
Sala, Codina, Mató, Freixes, Abad, Triadú,
Damià, Salguero i Genís. També van jugar
Rosas i Puig.
Gols UD Cassà: 0-1 (48') Damià. Abad.
2-2 (81')
El Farners i el Cassà van empatar en
un matx amb dues parts ben diferenciades. La primera va ser avorrida i va acabar sense gols. En la represa, però, els
dos equips van arribar amb molta més claredat i continuïtat a l’àrea rival, i l'encontre va ser molt més entretingut. Encara que
el Cassà jugarà en una categoria superior els locals s’hi van fer molt i van estar a
punt de donar la sorpresa.

L’ESCALA S’EMPORTA EL
IX TROFEU VILA DE
CASSÀ
L’Escala va guanyar el torneig 3x1 de
Cassà de la Selva, que es va jugar el passat 1 de setembre a la tarda, amb enfrontaments de 45 minuts cadascun.
Els partits van ser:
L’Escala, 1 - FE Figueres, 0
Els escalencs van vèncer el Figueres i
van empatar amb el Cassà; però la derrota dels locals davant l'FEF va permetre el
triomf dels escalencs.,
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A la imatge superior, algunes de les noves incorporacions del primer equip del
Cassà aquesta temporada: drets: Damià, Mató, Fede Dominguez i Albert;
ajupits: Bosch, Reinoso i Carbó (que ha causat baixa). A sota, la primera
trobada d'un dels equips de l'escola de futbol de l'entitat
En el primer partit, l’Escala ja va ser
superior a la FE Figueres (1-0), i la victòria podia haver estat més àmplia si l’àrbitre no li hagués anul·lat un gol.
Cassà, 0 - FE Figueres, 1
Alineació UD Cassà: Albert, Puig, Marc
Boada, Vendrell, Paco, Genís, Xevi Bosch,
Triadú, Roses, i Reinoso. També van jugar
Damià i Paco.

Una jugada de mala sort del Cassà va
donar la victòria als visitants. El porter,
Albert, va voler driblar un davanter de la
FE Figueres i va acabar perdent la pilota,
que va permetre el gol figuerenc.
UD Cassà, 0 - l’Escala, 0
Partit molt igualat que es podia haver
endut el Cassà si no hagués estavellat
dues pilotes al pal de la porteria rival.
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UD Cassà 02/03
Si tens 5 anys o més i vols gaudir practicant l’esport:

VINE A L’ESCOLA DE FUTBOL!
Si el que desitgeu és animar el nostre club i gaudir,
en directe, amb tota la família de l’espectacle del
futbol:

FEU-VOS SOCIS DEL CASSÀ!
Si us agrada l’atletisme, el voleu practicar o aprendre, aquest any el nostre club
enceta la secció per als que desitgin iniciar-s’hi:

FEU ATLETISME AMB EL CASSÀ
Abonaments i quotes 2002/03
QUOTES GENERALS DE SOCI UD CASSÀ
Soci Abonat:
Soci Jubilat:

78 euros/any (12.978 PTA)
39 euros/any (6.489 PTA)

Les quotes donen dret a l’entrada per a tots els partits (Preferent, 3ª regional, etc.) al matrimoni i fills/es fins a
16 anys. Per als majors de 16 anys existeix la categoria de soci juvenil (39 €). A part, hi ha les categories de
Soci Protector (150 €) i Soci d’Honor.

ESCOLA DE FUTBOL UD CASSÀ
- Oberta la inscripció per a la temporada 2002-03 (fins a l’1 d’octubre)
- Per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 1997.
- Sota la coordinació general de Fede Domínguez (tècnic general), Pere Altimira (coord. futbol base), Enric
Mestres i Ramon Codina.
- Per a la inscripció a l’escola caldrà que, com a mínim, un familiar adult sigui soci de la UD Cassà.

ESCOLA D’ATLETISME DE LA UD CASÀ
-

Oberta la inscripció per a la temporada 2002-03 (fins a l’1 d’octubre)
Per a nens i nenes nascuts/des a partir de l’any 1997.
Sota la coordinació general de Joan Galí (llic. INEF), Josep M. Vidal i Carles Miquel (vocals atletisme)
Per a la inscripció a la secció caldrà que, com a mínim, un familiar adult sigui soci de la UD Cassà.

QUOTES AMB FILLS/LLES A L’ESCOLA ESPORTIVA DE LA UD CASSÀ: FUTBOL O ATLETISME
Soci amb 1 fill/a a l’escola
183 € (78 €, soci i 105 €, escola)
«
2 fills/es a l’escola:
275 €: (78 € , soci) 197 € , escola)
«
3 o més fills/es a l’escola 335 €: (78 € , soci i 257 € , escola)
Si es pren part en les dues activitats caldrà abonar una quota de soci i les corresponents de cada escola.
Hi ha la possibilitat de pagar en quotes mensuals. Les quotes donen dret a l’entrada per a tots els partits al
matrimoni i fills/es fins a 16 anys El soci juvenil a l’escola de futbol no paga cap quota addicional.
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