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FDC / BÀSQUET

El Foment participa a la Unió Gironina
El CB Sant Josep de Girona, l'FD
Cassanenc i el CB Sta. Eugènia van oficialitzar el naixement de la Unió Gironina
de Bàsquet. La Unió vol promoure i desenvolupar el bàsquet a Girona i neix amb
l’objectiu que hi hagi l’esglaó que fa falta
al bàsquet gironí, que lligui l’esport de
base amb el professionalisme i que doni
sortida als jugadors de les comarques que
tenen qualitat i il·lusió per arribar a dalt.
Un dels aspectes en els quals més van
insistir els representants dels clubs, va ser
que les entitats estaran a la Unió en igualtat de condicions en tots els aspectes. No
hi haurà un per sobre de l’altre. Serà una
Unió Gironina. La voluntat és que, un cop
s’ha fet el primer pas, tots els clubs seran
benvinguts i no es tanca la porta a ningú.
La idea inicial serà marcar uns criteris
de formació fins a l’etapa en que el jugador sigui infantili que aquest tram el passi
en el seu club. A partir de cadets, júniors i
sots 21, els jugadors de més nivell dels
clubs que integrin la Unió, s’agruparan
en un equip que jugarà a les categories
preferents, que en aquest moment estan
a disposició del CB Sant Josep i que pas-

saran a la Unió. A més, hi ha la idea de fer
un equip sènior, que s’espera que jugui
com a mínim a l’EBA
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LLAGOSTERA

La secció de bàsquet de l'FD Cassanenc aquesta temporada s’ha unit al CB
Llagostera. Això implica que els equips
masculins i femenins podran jugar a un
club o l’altre. De moment el sènior masculí B jugarà a Llagostera i el sènior femení
A jugarà a Cassà amb unes quantes jugadores de Llagostera. Dos jugadors de
mini masculí formaran part del nostre
equip.La bona entesa amb els dos clubs
serà molt important de cara al futur.
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EQUIPS

La secció de bàsquet de l'FD Cassanenc presentarà la nova temporada 20022003 els següents equips: Sènior masculí 1a Catalana, sènior femení 1a catalana, sub-21 preferent masculí, júnior mas-

culí i femení, cadet masculí, infantil masculí i femení, pre-infantil masculí, mini
masculí i femení, pre-mini masculí. Escola de Bàsquet (la Salle i Puig d’Arques).
Els components del grup sènior de 1a
catalana seran els seguents: CB Calella,
CB Salt, CB Premià de Dalt, Valldemia
Mataró, CB Blanes, CB Coll de Barcelona,
Bosco Querol (Barça), CB Rosa de
Barcelona, CB Farners, AB Premià, Sagrada Família, CBE, SESE de Barcelona,
Lluïsos de Gràcia i FD Cassanenc Cotec.
Integrant del grup sènior femení 1a catalana: CB Torelló, CB Quart, CB Salt, CB
Vic, CB Malgrat, CB Guinardó, Atlètic Terrassa, CN Caldes, BC Maçanet, CE Sant
Nicolau, CB Montcada, AE Minguella, CB
i IPSI Barcelona, Juventut les Corts, CB
Sant Celoni i FD Cassanenc Roser.
Constitueixen el grup del sub 21 preferent: CB Alella, CB Vic, CB Reus, UE
Barberà, CE Universitari, Basquet Llor, CB
Sant Martí Esport, CB Ademar Badalona,
CB Sta. Eugènia, CB Vilassar de Mar, CB
Premià, Sagrada Família, CB L’Escala,
SESE, Lluïsos de Gràcia i FD Cassanenc
Givecork.
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