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L'equip
infantil del
Foment
amb el seu
entrenador,
Jesús
Noguero, i
la
delegada,
Carme
Recasens

Ignasi Navarro

Ferran Gelabert

Gerard Frayle

Aquest mes ens parlen d'hoquei...
els jugadors de l'equip infantil
Aquest mes portem a la nostra secció un
equip de joves promeses de l’hoquei
cassanenc: l'equip infantil.
Quan només falten dos partits per acabar la primera fase classificatòria de la lli-
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ga, l’equip dels infantils no ha perdut cap
encontre: de 7 jugats, 7 guanyats, amb
128 gols a favor i només 24 en contra. Els
components del conjunt es van iniciar en
el món de l’hoquei quan tenien 4 anys,

ara en fa deu. Al llarg d’aquest període
han tingut diferents entrenadors, de tots
han après a estimar el seu esport preferit,
han fet una bona pinya, sempre han entrenat junts. És un equip que es comple-
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Adrià Arbussé

Bernat Recasens

Eric Nadal

Eduard Godoy

Eduard Tirado

Xavier Pèrez

menta molt bé, i hi ha bon ambient tant en
els vestidors com en el terreny de joc.
Tres jugadors d’aquest equip han estat
durant vàries temporades seleccionats per
fer entrenaments i partits amb la selecció
gironina.
Fan un joc dinàmic, són elements molt
disciplinats, juguen amb elegància, no són
components de targetes, fan un joc net i
ràpid.
Des de l’inici de temporada, jugadors,
tècnic i delegada tenen un objectiu clar:
Campionats de Catalunya. El tècnic, Jesús
Noguero, confia en els seus jugadors.
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Esperem que es compleixi aquest objectiu.
La plantilla està formada per:
Ferran Gelabert, nascut l'1 de maig de
1988, porter; Eduard Tirado (18 de juliol
de 1988); Xevi Pérez (6 de maig de 1988);
Bernat Recasens (13 de març de 1988);
Eric Nadal (5 d’abril de 1988); Gerard
Frayle(14 de març de 1988); Adrià
Arbussé (7 de març de 1988), capità de
l’equip;i Eduard Godoy (7 de novembre
de 1989), el més jove.
Entrenador: Jesús Noguero. És el segon any que els prepara.

Delegada: Carme Recasens

PALMARÈS
La temporada 98/99, Categoria Benjamins, es van classificar pels Campionats
de Catalunya. Obtingueren el 5è lloc.
La campanya 99/00, Categoria Aleví, en
la lliga quedaren en segon lloc.
Torneig de l’Anxaneta. Any 2000.
Vilafranca del Penedès. És una competició en la qual prenen part els millors
equips de Catalunya, Portugal, Galicia,
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Itàlia, en diferents graus. L’equip del Foment hi participà en categoria Aleví, quedant en 3r lloc de la taula.
La temporada 99/00, Categoria Aleví:
2n classificat en la Copa Federació.
Temporada 01/02, Categoria Infantil: 3r
classificat en la lliga.
Els seguidors, quasi sempre són els
pares en aquestes categories, són els qui
veritablement fan possible que puguin dur
a terme la il·lusió que tenen de jugar dissabte darrera dissabte a diferents pistes
d’arreu de Catalunya i poden demostrar
aquesta habilitat esportiva. Ara bé, si l’activitat esportiva assoleix una realització
plena és gràcies als rostres anònims que
hi col·laboren desinteressadament, donant suport incondicional a tots els equips
del club.
I què opinen els jugadors? Llegim-ho:
Adrià: És una responsabilitat ser capità, sobretot en partits difícils, perquè has
de parlar amb l’àrbitre, a vegades hi han
problemes. Un gran poder comporta una
gran responsabilitat.
Nacho: L’hoquei m’ha aportat bons
amics i tinc bons records d’aquests anys
en el Foment.
Ferran (porter): El pitjor que em pot
passar és parar una pilota amb el colze i
després que entri. Quedes destrossat.
Bernat: Durant aquesta temporada no
hi ha hagut cap partit igualat: hem guanyat per bastants gols.
Eduard: En el vestidor molt de
companyerisme. Som un equip ben avingut.
Gerard: Esperem anar als campionats
de Catalunya. Aquest any estem fent una
bona campanya.
Eric: Des de ben petit que he menjat
sempre hoquei a casa; però el que he
après és saber guanyar i encaixar bé les
derrotes.
Xevi: Aquest any guanyem tots els partits, quan èrem petits no rascàvem bola.
Ara estem recollint tots els esforços que
hem fet durant tants anys.
Edu: La temporada passada em vaig
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incorporar en aquest equip perquè el meu
es va desfer. Estic molt orgullós, he après
un munt i he fet bons amics.

RESULTATS
Repassem els desenllaços de les diverses categories de l'hoquei del Foment
Deportiu Cassanenc, en les darreres setmanes:
Pre-benjamins
FD Cassanenc, 0 - CH Lloret, 3
CH Blanes, 2 - FD Cassanenc, 1
FD Cassanenc, 1 - Girona CH, 2
SHUM B, 0 - FD Cassanenc, 3
L’últim partit d’aquest mes ha estat un
èxit pels jugadors, guanyant a la pista del
Maçanet.
Benjamins A
FD Cassanenc, 1 - CH Lloret, 16
CH Palafrugell, 3 - FD Cassanenc, 5
FD Cassanenc, 6 - CH Blanes, 4
SHUM, 5 - FD Cassanenc, 10
Benjamins B
CP Olot, 7 - FD Cassanenc, 2
FD Cassanenc, 0 - GEiEG, 13
Girona CH, 3 - FD Cassanenc, 5
FD Cassanenc, 7 - SHUM, 2
Tant els benjamins A com els B estan
molt ben classificats. Tenen moltes ganes
de jugar i es demostra a la pista amb els
resultats que aconsegueixen.
Alevins
FD Cassanenc, 2 - CP Centelles, 13
CH Palafrugell, 9 - FD Cassanenc, 1
FD Cassanenc, 1 - HC Salt, 17
CH Lloret, 30 - FD Cassanenc, 0
Juguen amb esportivitat; però no acaben de trobar una línia regular de joc. Cal
esforçar-se més. Aquest mes s’ha notat
la baixa del porter per lesió i d’algun jugador.
Infantils
FD Cassanenc, 20 - CP Centelles, 1
FD Cassanenc, 22 - HC Salt, 4
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CH Lloret, 6 - FD Cassanenc, 8
Un festival de gols van fer en els dos
primers encontres d’aquest mes de novembre. La intensitat en el joc i el talent
que té aquest equip fan els partits molt
atractius.
Júniors
FD Cassanenc, 6 - St. Feliu Codines, 5
FD Cassanenc, 2 - CH Salt, 10
CH Lloret, 5 - FD Cassanenc, 2
Un partit guanyat i dos de perduts és el
balanç d’aquest mes. Cal recordar que la
plantilla de júniors és molt curta, això fa
que les segones parts es facin molt llargues i sovint arriben els gols en contra.
2a catalana
FD Cassanenc, 3 - CH Blanes, 4
FD Cassanenc, 8 - CP Breda, 5
FD Cassanenc, 6 - CP Jonquerenc, 2
Aquests jugadors estan exhibint un bon
nivell de joc a la pista. Podem catalogar
de positiu els partits d’aquest mes, només
una derrota per la mínima contra el Blanes i a pocs minuts del final.
1a Nacional Catalunya
FD Cassanenc, 3 - Cambrils CH, 4
CE Lleida, 6 - FD Cassanenc, 7
FD Cassanenc, 6 - CP Tordera, 2
CE Vendrell, 1 - FD Cassanenc, 5
L’equip que porta Josep M. Busquets
ha aconseguit tres victòries consecutives
i continua escalant posicions en la primera nacional catalana. Estan fent un joc dinàmic, vistós i interessant per al públic,
en la majoria de partits el porter es converteix en el protagonista.
En el partit contra el llista Blava de
Lleida, segon classificat, el cassanenc va
crear molt perill al contraatac. Jordi
Laromaine va fer un partit excepcional i
va marcar el gol de la victòria a tan sols
50 segons del final.
Esperem una ràpida recuperació del
jugador Dani Vilà, que està de baixa per
una lesió.
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