Espai d'Esports

FDC / HOQUEI

SOBRE

PATINS

Aquest setembre han començat els
entrenaments dels diferents equips

Tot a punt per l'inici de la temporada
Els primers equips de l’hoquei per la temporada 2002/03 han
començat a treballar a mitjans agost amb quasi el mateix bloc de
jugadors que acaba la temporada passada. La incorporació d’un
porter, Jordi Amat, que la darrera temporada jugava amb el CH
Farners, completa l’alineació.
Aquests jugadors sèniors en la campanya 2002/03 estaran a
les ordres del tècnic Josep M. Busquets (entrenador Nacional) i
del preparador físic Enric Olmos (INEF). Com a fisioterapeuta
per a tots els equips d’hoquei, Mar Julià.
Els equips de base d’hoquei del Foment començaren els seus
entrenaments el dia 10 de setembre a les ordres de l’entrenador
Jesús Noguero i un col·laborador que l’ajudarà en la part tècnica. L’inici de les competicions fou el dia 22 de setembre.
Desitgem a tots els equips d’hoquei una molt bona temporada
hoqueística sense complicacions, que podem gaudir d’un bon
nivell a la pista i que la sort ens acompanyi amb els resultats al
llarg de la competició.
Seguint la tradició marcada en els últims anys, a mitjans de
setembre, concretament el dia 14, el Foment Deportiu Cassanenc va fer la presentació de tots els seus equips de les diferents seccions (bàsquet, hoquei, patinatge i tennis taula).

Des d’aquestes línies desitgem una bona recuperació del jugador de l’equip juvenil, Jordi Fusté, que malauradament va
tenir un accident. Esperem veure’l ben aviat animant el seu equip.

M.B. i C.F.

Pintura decorativa (tots els estucs)
Murals, imitacions i esgrafiats
Restauració de façanes
Pintura industrial
Doll de sorra abrassiu
Doll d'aigua a pressió
Lacats i envernissats
(cabina pressuritzada)
Pintura ignífuga i intumescent
Revestiments sanitaris
(hospitals, escoles, laboratoris,...)
Paviments autonivellants
Col·locació de parquets, moquetes,
saipolam, paviments de PVC,...
Senyalitzacions vials, pàrquings,...
Retolacions

La Previsora Bilbaina, SA
COMPANYIA D'ASSEGURANCES DES DE 1953
Assegurança de protecció familiar
Decessos, Accidents, Defensa Jurídica
Servei Salut (Medicina privada)
Així com les nostres assegurances per a la llar
Consulteu-nos!
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Cristòfor Grober, 6 1r 1a
17001 GIRONA
Dr. Robert, 45
17244 CASSÀ DE LA SELVA

NÚM. 598 - SETEMBRE 2002

I

MORALES
Tel. 972 21 63 27
Fax 972 21 62 04
Tel i Fax: 972 46 19 48

Taller:
C/ Indústria,12
17240 Llagostera
Tel. 972 80 54 89

C/ Puigcogul, 13
Tel. 972 46 40 61
Fax: 972 46 40 81
17244 Cassà de la Selva

113

