
Escola de futbol; continuem creixent
Fer balanç a l'acabar la temporada de
competició de l'escola de futbol, ens
produeix una gran satisfacció per la
feina feta. Aquest segon any s'ha aconseguit
consolidar el projecte, on nens, nenes i joves
practiquen esport i treballen per millorar la
progressió, tant a nivell esportiu com personal.

L'escola, actualment, està formada per dos
equips de prebenjamins, un de benjamins, un
d'aleví, un d'infantil i es gestiona, juntament amb
el CA Alpicat, l'equip juvenil que competeix a la
primera divisió. Amb la creació de l'equip cadet,
en la propera temporada, ja es disposarà de tots
els equips.

Hi haurà un canvi, però, que només afectarà
aspectes formals del club i a partir d'ara, per un
requeriment de la Secretaria General de
l'Esport, el nom que tenia serà substituït pel
d'Escola de Futbol Unió Alpicat.

Actualment ja s'ha iniciat la planificació de la
nova campanya i, gràcies a la col·laboració de
l'empresa patrocinadora Hidrolleida SA,
ajuntament, directius, tècnics, entrenadors,
aficionats i famílies, treballem junts per fer
escola i perfer poble.

Aprofitem per animar a tots i totes els i les
esportistes en aquestes edats a venir a veure les
nostres instal·lacions i a conèixer el nostre
esport essent protagonistes. Us hi esperem!
(Telèfon de contacte: 659908209).

Aleix  Arrià
President  de l'Escola  de Futbol  Unió  Alpicat



Final de temporada
Finalitzada la temporada 09-10 de
futbol del Grup V de 1 a regional, el CA

Alpicat ha complert l'objectiu de mantindré la
categoria en una temporada, on la ¡guaitat
entre els clubs ha estât considérable.
Al mes de juny es va celebrar el final de la lliga
amb un sopar, per agrair als jugadors, els
directius, els patrocinadors i l'ajuntament la
seva dedicació i suport al club. Cal destacar els
premis que es van concedir als jugadors més
destacats.

Màxims golejadors: Oriol Garrió i Àlex Rourera
Jugador més regular: Gerard Simón (Xolo)
Millorjugador: Oriol Garrió

Des del club s'està treballant per afrontar la
nova temporada, que coincidirà amb el desè
aniversari de la recuperació del futbol a Alpicat.
El president i la junta directiva, amb il·lusió i
ambició, s'esforcen perquè la propera
campanya sigui satisfactòria en resultats i
engrescadora per als aficionats. Per aquest
motiu s'ha renovat a Josep M. Espasa i Joel
Balaguer com a 1r i 2n entrenador
respectivament, i també s'ha confeccionat un
equip preparat pera lluitar pel campionat.

Per assolir aquests objectius esportius, el club
compta amb la col·laboració del patrocinador
Exclusivas Sarabia SA, l'ajuntament, diferents
empreses i socis; el treball dels directius,
tècnics i jugadors, i el suportde l'afició.

Aleix  Arrià
Director  Tècnic  CA Alpicat
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Si voleu presentar articles per a la propera edició d'E/ Nou Pinetell,
podeu fer-los arribar personalment a l'Ajuntament, en català i en
disquet, que us serà retornat, o enviar-los per correu electrònic a
l'adreça agilart(g)alpicat.cat. abans del dia 15 d'octubre de 2010.


