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Manresa
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ClassifiCaCió REGIONAL PREFERENT / GRuP 1

Equip

ESTADÍSTIQUES

2430’
5 tg

Ureña

Gallego
540’
0 tg

1898’
9 tg

Ricard

2033’
5 tg/1 v
2 gols

Murga

1329’
6 tg/1 v
1 gol

Mate

1533’
3 tg/1 v

Alforcea

2325’
7 tg/1 v
1 g/1 a.

Argi

Toti

1467’
1 gol
1 ass.

Luque

2413’
8 tg
9 g/3 a.

Moñino
2351’
5 tg/2 v
5 g/3 a.

1042’
2 tg
1 ass.

Merca

1815’
3 tg
3 g/2 a.

Pedro

1846’
7 tg/1 v
2 ass.

Pipa

1335’
8 tg
5 g/4 a.

Jairo

2479’
6 tg
10 g/4 a

Cruz

1080’
7 tg/1 v
5 g/3 a.

Sile

264’
1 tg
1 g

Serrano
1992’
2 tg
18 g/4 a

Teixi

835’
7 tg/1 v
6 g/1 a.

Pep

115’
Gasull

26’
Dani

112’
Arias

694’
1 tg/1 v
1 g/2 a.

Serra

330’
1 tg/1 v

Eric

56’
   Fageda

16’
 Ceballos

 ENTRENADOR

COS TÈCNIC

Ajudant

 
Xavi Punsí
P. Físic

David Martí
E. Porters

Toni Marín

Delegat

 
Carles Mas
Material

Paco Sánchez
Material

Manolín
Rodríguez

Fisioterapeuta

 
Esther Ruiz

REGIONAL 
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El web de la Unió, quasi 
10.000 visites en un mes
Des que es va posar en funcionament, el pas-
sat 10 de setembre, el nou web de la Unió ha 
rebut, durant el primer mes a la xarxa, un to-
tal de 9.770 visites, un xifra del tot lloable que 
posa de manifest l’enfortiment del vincle entre 
l’entitat i els seus socis, seguidors i simpatit-
zants. Al marge d’aquesta dada, d’altres tam-
bé evidencien el poder de convocatòria que 
ha tingut el recent estrenat lloc web unionista 
en un mes, com les 70.460 pàgines vistes, o el 
nombre total d’usuaris, que ascendeix a 3.528, 
la gran majoria, evidentment, de l’Estat espan-
yol. De tota manera, les estadístiques també 
registren visites d’internautes d’altres països 
europeus, com França, amb 77 entrades, o 
Regne Unit, Alemanya, Holanda, Andorra, 
Luxemburg o Polònia. De moment, amb tots 
els registres a la mà es constata que el web veu 
disparat el nombre de visites els dies en què el 
primer equip disputa els seus partits. Es cons-
tata que, la mitjana de visites és, en els citats 
dies, d’entre 300 i 400, tot i que es va produir 
una punta el 26 de setembre, amb més de 500 
-coincidint amb el triomf de la Unió a Mataró 
(1-2).

L’11.504 i el 71.019, els 
números de la sort d’UEF 
i FEF

La Unió Esportiva Figueres i la Fundació Espor-
tiva Figueres ja han posat a la venta, a dispo-
sició de socis i afeccionats, les participacions 
dels números amb els qual temptaran la sort al 
sorteig de la loteria de Nadal, que es farà com 
ja és tradicional el 22 de desembre. La Unió ha 
confiat les seves il·lusions en l’11.504, mentre 
que la Fundació, en el 71.019. Tots aquells que 
estiguin interessats en adquirir-ne, ho poden 
fer a les oficines de l’estadi de Vilatenim, de 
dilluns a divendres -de 10 h a 13 h del matí i de 
16h a 20 h, a la tarda. Ambdós clubs han repar-
tit també talonaris entre tots els seus jugadors. 
El preu de la participació és de 5 € per al nú-
mero de la Unió i de 3 €, per al de la Fundació.

La Unió disposa aquesta mateixa temporada 
d’una nova penya oficial, la “Front Unió”, que 
presideix Francesc Palomera, soci número 789 
de l’entitat, i que té com a seu el Bar Baccus, 
del carrer de l’Oliva de Figueres, que ell mateix 
regenta. De moment, els membres de la penya 
ja s’han deixat veure en els partits que el pri-
mer equip ha jugat a l’estadi de Vilatenim, tot 
esperant poder créixer en nombre per poder 
fer-se sentir molt més i fer arribar el seu caliu 
a la resta d’afeccionats. La Penya Front Unió es 
presentarà oficialment aquest dijous al vespre 
(20.30 h), al seu local.
Palomera té molt clar que, de moment, cal 
anar a poc a poc, amb l’objectiu “d’arrencar 
la Penya amb gent jove que estigui disposada 
a seguir-nos. De moment som una quinzena, 
però volem fer coses per poder ser un grup 
més nombrós. És evident que, ara, amb tan 
poca gent, és més costós, però si no fas el 
primer pas, mai s’aconsegueix res”. El que sí 
que és segur, és que el nou grup organitzat de 
seguidors unionistes volen “estar més a prop 
del club. Si això representa seguir el primer 
equip a casa i a fora, ho farem. El que prete-
nem és que la gent torni a tenir trempera, que 
s’ha perdut. Sabem que estem en unes cate-

gories no gaire agraïdes, però s’ha d’anar de 
mica en mica”. La Penya ja ha traçat algunes de 
les seves directius, que també apunten cap al 
futbol sala: “A la nostra seu hi veu gent de tots 
els esports i de molts equips diferents. Alguns 
també estan implicats en l’àmbit del futbol sala, 
i per això també donarem suport a l’equip de 
la Fundació”.
El president de la Penya Front Unió ha agraït 
al club la deferència de l’atenció donada en 
aquesta primera etapa del camí: “Ens ha facilitat 
moltes coses, i això sempre és d’agrair. No ha 
posat cap impediment en res. Li hem d’agrair 
l’esforç que ha fet i fa. Ara ens toca a nosal-
tres, però això sempre necessita temps. No ho 
podem fer d’un dia per l’altre...”. A banda del 
de Francesc Palomera, la penya blanc-i-blava ja 
té definits la resta de càrrecs de la junta, en 
què Xavier Duran n’és el vicepresident; Marc 
Ferrer, el secretari; Pere Palomera, el tresorer, 
i Carlos Ruiz, Xavier Pujol i Cristian Llopis, els 
vocals. En èpoques anteriors, la Unió havia tin-
gut d’altres penyes d’afeccionats, amb diferent 
vida, com la Penya Unionista Figueres, la Penya 
Tramuntana, el Front Unió -del Pla de l’Estany, 
la Penya Empordà, els Supporters, els Ultres 
Tramuntana o Orgullo Blanquiazul.

La Unió torna a tenir una 
penya d’afeccionats oficial
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Estrenem torns i nou lloc web!
En el primer partit que el Figueres va jugar a casa, corres-
ponent a la segona jornada de la lliga de Preferent, el club 
va posar en marxa el servei de torns a les portes d’accés 
a l’estadi. Amb aquesta mesura -l’aparell registra els codis 
de cada carnet de soci, el club vol conèixer quina mitjana 
d’espectadors es donen cita a la graderia de Vilatenim. Per 
altra part, ja fa dies que la Unió va posar en funcionament 
el seu nou lloc web, que manté la direcció de l’anterior, 
molt més modern i funcional, i que aporta molta més in-
formació als seus socis i seguidors. De la mà de l’empresa 

educafutbol, el club posa al servei dels seus afeccionats una eina per seguir de molt més a prop 
el dia a dia blanc-i-blau. Poc a poc, www.uefigueres.cat oferirà al detall notícies, entrevistes, 
classificacions, resultats, estadístiques, fotos, vídeos... tant dels seus 14 equips com també de la 
FE Figueres.

Vesteix-te de la Unió!
El club ha experimentat aquesta temporada un augment de la demanda d’alguns dels seus articles 
de merxandatge -sobretot, de camisetes oficials, amb la qual cosa és evident pensar que la Unió 
ha estat protagonista en alguns dels obsequis que s’han fet durant el Nadal, també movitats per la 
bona trajectòria del primer equip. Poc a poc, el Figueres ha anat ampliant la llista d’articles oficials 
del club que té a la venda, i 
que distribueix Valosport, 
amb descomptes en els 
preus per a tots els que dis-
posin del carnet d’associat. 
Així, actualment es pot ad-
quirir quasi la totalitat de la 
roba esportiva que llueix el 
primer equip, a banda dels 
pins -a un preu de 3 €, que 
es poden comprar a les ofi-
cines del mateix estadi de 
Vilatenim i que, via correu 
ordinari o electrònic, s’estan 
fent arribar fins a punts molt 
llunyans del planeta. Amb 
tot, el club està estudiant la 
possibilitat d’ampliar la gamma de productes oficials amb vista a la propera temporada 2011-
2012, i també la viabilitat de poder adquirir-los a través de la xarxa. Joves i no tan joves -alguns 
com a “col·leccionistes d’Unió”, ja han lluit les seves peces blanc-i-blaves a Vilatenim.

Conveni amb Vodafone
La Unió i la Fundació Esportiva Figueres van 
tancar amb l’empresa de telefonia mòbil Vo-
dafone, de la mà del Grup Camós, distribuïdor 
a la zona, un conveni de col·laboració que 
proposava diferents avantatges per als juga-
dors, entrenadors, col·laboradors i associats 
d’ambdues entitats. D’aquesta manera, l’acord 
contemplava un descompte especial de fins al 
50% en el consum de veu, durant 6 mesos, 
a banda d’un d’addicional per la compra de 
qualsevol terminal de fins a 30 €, només per 
canviar de companyia i fer la tramitació en 
benefici de Vodafone. L’oferta era vàlida fins al 
31 de gener de 2011.

Un any més, la Unió Esportiva Figueres va participar en una de les activitats que més jovent 
aplega en el transcurs de les Fires i Festes de la Santa Creu, l’Embarraca’t. La Unió va disposar 
de la seva particular barraca a la plaça Europa del Clos de Fires que, des del vespre i fins ben 
entrada la matinada, sovint convertida en una improvisada seu social de l’entitat amb la possibili-
tat de consumir refrescos i entrepans. L’Embarraca’t de Figueres va estrenar-se el divendres 29 
d’abril, i va baixar la persiana el proper dissabte 7 de maig.

La Unió, a l’Embarraca’t!
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El pin de la Unió, a les 
solapes més elegants!
La Unió Esportiva Figueres està treballant per 
donar una empenta a la promoció del seu mer-
xandatge per a tots els seus socis i afeccionats. 
A banda de les 
comercialitza-
ció de la seva 
indumentària, 
el club també 
posa a la venta 
les seves insíg-
nies a un preu 
de 3 €, que es 
poden adquirir 
a les oficines de l’estadi, de dilluns a diven-
dres, de 10 h a 13 h del matí i de 16 h a 20 
h de la tarda, o bé al bar de la instal·lació. Per 
facilitar-ne l’encàrrec, el club també està obert 
a l’enviament per correu per a tots aquells in-
teressats que no puguin adreçar-se a Vilatenim 
de manera presencial. En aquest cas, poden fer 
les seves sol·licituds via telèfonica -al 972 67 
40 36, de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i 
de 16 h a 20 h- o bé per correu electrònic, a 
info@uefigueres.cat. En cas d’enviament ordi-
nari, les despeses no s’inclouran al cost de la 
insígnia.

El casal d’estiu fa el 
primer pas
Organitzat per la Unió Esportiva Fi-
gueres i la Fundació Esportiva Figue-
res, el primer casal d’estiu a l’estadi 
de Vilatenim, que es va fer durant tot 
el mes de juliol de 2010, va aplegar 
prop d’una quarantena de joves, que 
van realitzar diferents sessions basa-
des en l’aprenentatge de la tècnica 
en futbol, tornejos, activitats d’aigua,  
piscina, tallers... i una visita a l’estada 
del RCE Espanyol a Peralada.

Descomptes i 
promocions per a 
tots els gustos
Al llarg de tota la temporada 2010/11, un bon 
grapat d’empreses de la comarca s’han adhe-
rit a la línia de treball del club d’establir acords 
de patrocini en què el soci se’n vegi beneficiat. 
Així, empreses com el Centre Wellness Qualia, 
el bar-cafeteria Gran Firal, el Bar-Restaurant 
Trànsit o el gimnàs Trim han dut a terme dife-
rents campanyes al llarg del curs esportiu en 
què han realitzat descomptes als associats de 
la Unió. També la firma Coca-Cola ha estat 
al costat de la Unió en l’exercici recentment 
finalitzat, amb una campanya promocional del 
seus productes que permetia als afortunats 
que fossin escollits en un sorteig provar sort 
des del centre del camp per endur-se diferents 
obsequis. 

Dinar amb els més fidels La plantilla del primer equip de la Unió 
Esportiva Figueres va voler premiar la fidelitat del grup de seguidors que han animat l’equip en 
tots els partits que aquest ha jugat lluny de Vilatenim amb un dinar de germanor, que es va cele-
brar a l’annexe de l’estadi amb la participació de més de mig centenar de comensals el passat 29 
de maig, després de l’últim partit de lliga contra l’Horta.
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Amb l’objectiu que la graderia de l’estadi de 
Vilatenim presentés un aspecte envejable, 
la Unió va engegar diferents actuacions amb 
l’intent d’augmentar l’afluència de públic per 
al trepidant Figueres-Ripollet de dissabte 30 
d’abril (17 h), amb l’ascens a la butxaca per 
a tots dos. La junta directiva blanc-i-blava va 
decretar que cada soci, prèvia presentació del 
corresponent carnet, accedís a l’estadi amb 
un acompanyant de manera gratuïta. A més, 
es van repartir invitacions entre els diferents 
clubs de la comarca, al mateix temps que es 
va convidar als respectius presidents a seguir el 
partit des de la mateixa llotja. En aquest sentit, 
el nou delegat territorial de la Federació Ca-
talana de Futbol, Jordi Bonet, va ser present a 
l’estadi. Al marge d’aquestes mesures, la Penya 
Front Unió també va organtizar el seu progra-

Jornada 2
UE Figueres-Palafrugell
400 espectadors

Jornada 4
UE Figueres-Manresa
350 espectadors

Jornada 6
UE Figueres-Cassà
300 espectadors

Jornada 8
UE Figueres-Farners
400 espectadors

Jornada 10
UE Figueres-Mollet
400 espectadors

Jornada 12
UE Figueres-Granolllers
300 espectadors

Jornada 14
UE Figueres-Premià D.
400 espectadors

Jornada 16
UE Figueres-Tona
350 espectadors

MITJANA D’ESPECTADORS A VILATENIM

Jornada 28
UE Figueres-Turó Peira
300 espectadors

Jornada 30
UE Figueres-Ripollet
1.600 espectadors

Jornada 32
UE Figueres-Avià
250 espectadors

Jornada 34
UE Figueres-Horta
300 espectadors

Mitjana per partit: 409 espectadors

Jornada 18
UE Figueres-Palau
250 espectadors

Jornada 22
UE Figueres-Canyelles
350 espectadors

Jornada 24
UE Figueres-Gironella
200 espectadors

Jornada 26
UE Figueres-Banyoles
400 espectadors

El 30 d’abril, el dia dels 
1.600 espectadors...

ma d’actes particular, amb un dinar popular a la 
seva seu, el Bar Baccus de Figueres. Després, 
el grup de seguidors es va concentrar al poble 
de Vilatenim per iniciar la marxa fins al mateix 
estadi. Al vespre, la Penya va organitzar un 
concurs de càntics de nou al bar, i a la nit va ser 
a l’Embarraca’t on, per cert, també es podien 
trobar entrades per al Figueres-Ripollet.
Per altra part, damunt la mateixa gespa de 
Vilatenim, a partir de les 15.15 h, els equips 
Caganius de la FE Figueres, la PU Figueres, el 
Juncària i la Salle van disputar partidets amisto-
sos.  Al final, 1.600 espectadors es van aplegar 
a les graderies de Vilatenim per animar la Unió, 
en la jornada amb més afluència de públic -fins 
aleshores només s’havia arribat als 400 afeccio-
nats. La mitjana total d’espectadors per partit 
ha estat de 409.

Els internautes trien 
Jordi Cruz com a 
Millor Jugador 10/11
Els membres del Grup Oficial de la Unió -actual-
ment l’integren quasi 400 persones- registrats a 
la xarxa social Facebook van escollir Jordi Cruz 
com a millor jugador del primer equip de la 
temporada 2010/2011. El resultat de les vota-
cions, realitzades 
per un total de 37 
internautes entre 
els dies 17 i 25 de 
maig, atorguen 
23 vots a Jordi 
Cruz, que ha 
superat per ben 
poc Teixi -que 
s’endú el Trofeu 
al Màxim Gole-
jador, que n’ha 
sumat 19; i Pe-
dro del Campo 
i Jairo, amb 15 i 
13, respectiva-
ment. Per dar-
rera, Toti, amb 
9; Ricard Ferrer, amb 7; Murga, amb 5; Ureña, 
amb 4; Moñino, amb 3; Argi, Luque, Merca i Al-
forcea, amb 2, i Pep i Sile, amb 1, també van ser 
presents en l’elecció feta pels seguidors.
L’acte de lliurament dels trofeus als respectius 
guanyadors, Jordi Cruz, com a Millor Jugador, i 
Marc Teixidor, Teixi, com a Màxim Golejador, es 
va dur a terme a la mateixa gespa de l’estadi, 
pocs minuts abans de començar l’encontre 
entre el Figueres i l’Horta. També va rebre el 
seu obsequi, un val-regal de Qualia, una de les 
empreses col·laboradores de la Unió, la guan-
yadora del sorteig que es va celebrar entre 
totes aquelles persones que van participar en la 
votació per escollir el Millor Jugador unionista 
mitjançant la xarxa social Facebook, i que va ser 
Verónica González Salas.

GOLEJADORS 
2010/2011

18 gols: Teixi
10 gols: Cruz
9 gols: Toti
6 gols: Pep Es-
teve
5 gols: Jairo, Mo-
ñino i Sile
3 gols: Pedro del 
Campo
2 gols: Murga
1 gol: Adrià Ser-
ra, Argi, Luque, 
Serrano i Mate.


