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Un bon binomi de joventut i 
experiència l’ha dut a l’ascens
Amb tot un il·lustre a la banqueta, Seni Comas, el filial 
de la Unió, de recent creació, combina a la plantilla una 
bona dosi d’experiència -Bolasell, Ramos, Roger, Héc-
tor i Panareda havien jugat amb el primer equip a 1a 
Regional- i joventut. L’objectiu no és cap altre que el 
de donar sortida als jugadors que finalitzin la seva etapa 
com a juvenils i mantenir-ne un seguiment més proper 
amb vista a una possible aportació al primer equip. De 
moment, els blanc-i-blaus han sumat 2 victòries i 1 der-
rota al grup 31 de 3a Regional.

UE FIGUERES B - PLANTILLA

UE FIGUERES B
3a Regional - Grup 31
1r classificat
29 PG, 2 PE, 3 PP
155 GF, 24 GC, 89 P

Tot just ara fa un any, el club va engegar les gestions sobre la possibilitat de 
crear un conjunt filial per completar la formació dels nostres joves jugadors 
i que aquest els pogués servir d’esgraó per arribar al primer equip. Crear un 
equip, partint de zero, sempre és difícil. La Tercera Regional és una categoria 
que agrada a ben pocs i el nostre club havia d’assumir el compromís de, en el 
cas de confeccionar-lo i inscriure’l en competició, fer-ho amb la ferma aspi-
ració i convicció de pujar de categoria.

Un any després ens podem felicitar tots plegats del fet que, a tres jornades 
perquè finalitzi el campionat, l’equip ja ha pujat de categoria. No ha estat fàcil: 
camps molt difícils i rivals amb jugadors molt veterans... Per tant, com tots els 
ascensos, aquest també té molt mèrit. Des de la junta de la Unió volem agrair 
la feina dels que ho han fet possible: membres de la directiva molt involu-
crats en el projecte; els entrenadors Arseni Comas i Quim Cruset; el delegat, 
Carles Panareda, i, evidentment, tots els jugadors, ressaltant especialment els 
veterans Roger Costejà, Eduard Bolasell, Albert Ramos i Dídac Garcia.

Ara ens toca continuar la tasca, amb l’equip en una nova categoria segura-
ment més competitiva. Des del club, tornarem a fer una aposta per aquest 
nou grup que haurà d’estar format bàsicament per jugadors del nostre futbol 
base i d’altres d’arreu de la comarca. Aquesta temporada, pocs jugadors del 
filial de 3a Regional han tingut minuts amb el primer equip, però molts han fet 
aportacions en entrenaments i convocatòries i, de ben segur, la temporada 
vinent, aquestes aportacions aniran en augment.

Gràcies, Figueres B, perquè heu estat tot un exemple. 
Enhorabona a tots! Visca la Unió!

José Antonio Revilla (Vicepresident de la UEF)

PARLEM EN 
BLANC-I-BLAU
Amb el filial, el club 
acompleix un altre dels 
seus objectius...

Màxim golejador:
Adrià Ceballos
24 gols

Més minuts:
Héctor Garcia
2547 minuts

Pol Pujol
Adrià Ceballos
Albert Ramos
David Garcia
A. Manzano
Albert Sala
Juan Ibáñez
Héctor Garcia
Pol Granadero
Jairo García
Jachi Jawara
Aliu Balde
Yero Balde
Jordi Alcarraz
Edu Bolasell
Yuri Petlenk
Carles Panareda

Roger Costejà
Ian Soto
Pere Ballart
Diego Martín
X. Arias

SENI COMAS 
Ajudant: 
Quim Cruset
Ajudant:
Miquel Panareda

ENTRENADOR
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Un títol forjat amb il·lusió, 
esforç i una bona batuta
Tot un habitual a la banqueta del Cassà, a qui va dirigir 
durant 5 temporades, a 3a Divisió, Robert Vila, és aques-
ta temporada, el màxim responsable del juvenil A  de la 
Unió. La seva experiència, combinada amb la il·lusió, i la 
manera de fer, dels joves jugadors blanc-i-blaus, han de ser 
arguments vàlids perquè l’equip tregui el nas a la part alta 
de la classificació. L’aportació de Jacobs, Serra o Julen, als 
quals el primer equip té molt en compte -els dos primers 
han debutat a Preferent i el tercer va ser convocat- també 
pot ser un factor clau.

JUVENIL A - PLANTILLA

JUVENIL A
Preferent - Grup 2
1r classificat
21 PG, 6 PE, 3 PP
75 GF, 23 GC, 69 P

Xavi Coto
Ramon Jiménez
Bryan Valero
Marc Pomés
Adrià Ramos
Albert Sánchez
Adrià Serra
Miquel Juan
Cristian Ibarra
Marc Fageda
Xavier Ceballos
Eric Jacobs
Damià Granollers
Dani Fernández
Julen Rodríguez
Aitor Salvador
Nil Pàmies

Yero Balde
E. Fernández
Walter Rodríguez
Youssef Gharj

ROBERT VILA
Ajudant: 
Ramon Codina

Preferent
Grup 2

ENTRENADOR
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El que més gols 
ha fet... sense 
ascens
El juvenil B de la Unió haurà 
de buscar l’ascens a 1a Di-
visió la temporada vinent. En 
la recentment finalitzada, els 
unionistes s’han quedat a les portes de pujar a 2a Divisió, 
amb un tercer lloc final que els deixa un regust agredolç, 
després d’haver estat l’equip que més gols ha anotat (136 
en 30 jornades) i el que menys n’ha rebut (32). L’equip 
blanc-i-blau, amb només tres partits perduts al llarg de tot 
el campionat -els mateixos que el Vilamalla, que ha estat 
segon- va canviar d’entrenador amb la campanya ja inicia-
da, i el tàndem format per Ion Echegoyen i Ramon Pujadas 
va substituir Pere Sanz.

JUVENIL B
2a Divisió - Grup 4
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

JUVENIL B - PLANTILLA

Martí Llorente
Adrià Díaz
Albert Paret
Manuel González
Àlex Rojas
Jordi Pujolar
David Téllez
Ramon Fainé
Marc Fages
Adrià González
Víctor Sánchez
Sergio Berenguel
Marc Alonso
Dani Santolària
Aitor Ceballos
Guillem Costa
Nahuel Brentan
Andrea Ligio

Gibson Cortez
M. Suwareh

RAMON PUJADAS

ION ETXEGOYEN

ENTRENADOR

ENTRENADOR

Amb angoixa, 
però objectiu 
aconseguit
El cadet A de la Unió ha ha-
gut de patir fins a darrera 
hora per respirar tranquil i 
assegurar-se la permanència, 
l’objectiu principal fixat. De fet, els de Joan Mallart van ha-
ver d’esperar fins a la darrera jornada per lligar la salvació 
-han tancar el curs amb un punt de coixí respecte a la zona 
de descens. Els unionistes han dut a terme una campanya 
un pèl irregular, tot i que un bon final els ha conduït a poder 
signar la fita marcada. Dels seus números en sobresurt el 
fet que ha estat el cinquè equip que menys gols ha encaixat 
del grup, i que la diferència entre els aconseguits i els re-
buts (55 per 52) resulta positiva, un fet inusual.

CADET A
Preferent- Grup 4
Temporada 10/11
Inici: 10 octubre
Final: 29 maig

CADET A - PLANTILLA

Marc Camps
Joan Pujol
Àlex Capel
Marc Puigmal
M.A. Martín
Julià Genovés
Enrico Salazar
Marc Alegrí
Jordi Marín
David Costa
Jaume Carreras
Guillem Pérez
Xavier Serra
Miquel Cantenys
Marc Ferrer
P. J. Espinosa
J.M. Nievas
Ronald Ledesma

Benmessaoud
Ebrima Jawo

JOAN MALLART

Ajudant: 
Cristóbal
Escribano

ENTRENADOR
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Durant bona 
part del curs, 
la sorpresa
El cadet B va trencar més 
d’un esquema dels seus ri-
vals amb l’empenta amb la 
qual va començar tempo-
rada. Els de Jordi Boix van arribar a encapçalar la taula 
d’una manera autoritària en un grup en què es van barrejar 
equips del Baix Empordà, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i 
la Selva, amb la llarga llista de quilometratges en despla-
çaments que això suposa. Els unionistes, però, entre les 
baixes i la convocatòria d’algun dels seus jugadors amb el 
cadet A, que ha hagut de suar de valent per assegurar-se 
la permanència, no han pogut mantenir el ritme del primer 
tram, i han finalitzat el curs a la zona tranquil·la.

CADET B
Preferent- Grup 4
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

Roger Brugué
Nil Pujadas
Andrés Aguilar
Josep Vergara
Adrián Mateo
Eloi Güell
Kevin Martos
David Torres
Marc Bech
Miquel Cantenys
Martí Juncà
Arnau Lagresa
Brian Pascual
Aleix Masjoan
Yannick Cantero
Arnau Verdier
Jordi Olivet

Francisco Soler
José Castellón
Daniel Cornejo
Ba Camara

JORDI BOIX
Ajudant: 
Marcos Torres

CADET B - PLANTILLA

ENTRENADOR
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Molt forts a 
Vilatenim i 
bona nota
Sense cap mena d’angoixa 
classificatòria en un grup 
4 de 2a Divisió plenament 
altempordanès, el cadet C 
de la Unió ha tancat el campionat amb uns números que 
l’acrediten amb una bona nota. L’equip de Fernando García 
ha sabut fer-se fort a l’estadi de Vilatenim en els partits 
com a local -tot cedint només un empat i una derrota- i 
això li ha valgut per treure el nas a la zona alta de la taula. 
L’assignatura pendent dels unionistes, amb també uns bons 
registres en l’apartat defensiu, han estat, en part, les visites 
a domicili, amb uns números lleugerament desajustats en 
relació a la classificació final.

CADET C
2a Divisió- Grup 4
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

David Garcia
Jaume Sués
Joan Grau
Arnau Capel
Marc Montsant
Joan López
Artur Navarra
Francesc Vidal
Ferran Franco
David Batlle
Àlex Garcia
Mauro Cuozzo
Robert Sebastián
Pep Pau
David Santiago
Agustí Garcia
Jordi Marimón

Andrei Madalin
Jawo Aidara
Ahmed Yacub

FERNANDO 
GARCÍA

CADET C - PLANTILLA

ENTRENADOR
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L’equip de 
les dades 
històriques...
Donant un ràpid cop d’ull 
als seus registres finals, re-
sulta evident entendre que, 
l’infantil A, ha tingut un camí 
sense entrebancs per assolir l’ascens. De fet, la seva supe-
rioritat ha estat tan extrema que l’equip ha hagut de trebal-
lar de valent per no perdre la concentració a mesura que 
avançava el campionat. Els de Jordi Bolasell han trencat les 
millors dades imaginades, ja que han tancat la temporada 
amb 28 victòries en 28 partits, i una mitjana de quasi 8 
gols a favor cada setmana. L’ordre, la solidesa defensiva i 
una línia atacant amb molt poder han estat claus a l’hora 
d’inscriure l’infantil A de la Unió a 1a Divisió.

INFANTIL A
2a Divisió - Grup 17
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

Amb paciència, 
dosis de bon 
futbol
Amb l’objectiu secundari de 
salvar la categoria resolt, 
l’infantil B de la Unió, amb 
una plantilla molt jove -no-
més dos dels seus jugadors fan el pas a cadet en el proper 
exercici- ha treballat a consciència per assegurar uns bons 
fonaments tècnics, tàctics i físics amb la mirada fixada en 
la propera temporada. No en va, aquest serà l’equip que, 
l’any vinent, encapçarà el llistat d’infantils unionistes a 1a 
Divisió. Un equip molt treballat tàcticament per part de 
Miquel Macau que ha crescut de manera molt ràpida i que 
va acomiadar el curs esportiu donant mostres de molt bon 
futbol, impròpies de la classificació final.

INFANTIL B
2a Divisió - Grup 16
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

FUTBOL BASE

Pau Coromina
Àlex Llobet
Pere Bel
Joan Baduà
Pol Valentín
Eric Valero
Gerard Fageda
Albert Genís
Sergio Moreno
Eric Pimentel
Àlex Alaminos
Francesc Lisa
Marc Mesas
Pau Budó
Pau Valls
Àlex Baiges
Nico Ortega

Àlex Quintos

Jordi Bolasell

Ajudant: 
Albert Moñino
Delegat: 
Julio Alaminos

INFANTIL A - PLANTILLA

ENTRENADOR

Arnau Caulas
Lluc Falgueras
Christian Herrera
Eric Sibecas
Lluís Serra
A. Montsant
Pere Turró
Teo Tena
Pep Chavarria
Pablo Antolín
Juanra Gabarri
Aaron Zurita
Juan Castilla
Johan Agudelo
Marcos Foraster
Marc Vallejo

Miquel Macau

Ajudants: 
Brian Valero
Ivan Pulido
Delegat: 
Xavi Serra

INFANTIL B - PLANTILLA

ENTRENADOR
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El compromís 
i el sentiment, 
en un equip
Lluny de qualsevol exigència 
classificatòria, l’infantil C de 
la Unió ha exemplificat a la 
perfecció un dels molts fona-
ments sota els quals se sostenta l’actual estructura del futbol 
base unionista. No en va, l’equip que han dirigit Pepe Mesas i 
Isaac Osuna ha trencat amb aquelles ideologies dubtoses que 
només permeten als escollits vestir segons quines samarret-
es. L’infantil C, un equip fet amb molt tacte, estimació i tre-
ball, ha arribat a demostrar -fins i tot a la classificació, d’aquí 
el seu cinquè lloc final al grup 5 de 3a- que, amb paciència i 
compromís, qualsevol jove pot sentir-se futbolista a l’entitat 
blanc-i-blava.

INFANTIL C
3a Divisió - Grup 5
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

FUTBOL BASE

Un pas més 
cap a la idea de 
joc assolida
El grup de joves jugadors que 
han integrat la plantilla de 
l’aleví A ha complert les ex-
pectatives generades abans 
de l’inici de la temporada. La trajectòria de l’equip que ha 
dirigit Joan Marín ha estat d’allò més òptima, havent assumit 
molt satisfactòriament la idea de joc preestablerta i emmar-
cada en els paràmetres proposats des de la coordinació es-
portiva de l’entitat. Amb la taula classificatòria a la mà, resulta 
evident que els unionistes han evidenciat el seu equilibri i or-
ganització defensiva, tot essent el tercer equip del grup que 
menys gols ha rebut, només per darrera dels dos primers 
classificats. 

ALEVÍ A
1a Divisió- Grup 7
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

Lluís Rigall
David Viñas
Brian Checa
Bernat Heras
Enric Frigola
Moha Tama
Eloi Bordas
Pol Burgas
J. Santolària
J. Vilarrassa
Arnau Pérez
Àlex Ferreira
Marc Grau
Nico Morales
Kevin Moya
Santi Morales

Pepe Mesas

Ajudant: 
Isaac Osuna
Delegat: 
Rosi Vela

INFANTIL C - PLANTILLA

ENTRENADOR

Unai Sanjuan
Arnau Fàbrega
Ferran Anton
Pere Compte
Ivan Medinilla
Enric Genís
Adrià Ruano
Adrià Comaleras
Eduard Pons
Àngel Hernández
Víctor García
Arnai Díaz
Àlex Mihaila

Joan Marín

Delegat: 
Germán Ruano

ALEVÍ A - PLANTILLA

ENTRENADOR
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Trebat acurat 
pensat en un 
termini proper
Amb una plantilla prou àmplia 
integrada per joves jugadors 
d’entre 10 i 12 anys, l’aleví B 
de la Unió ha treballat aques-
ta temporada en un grup multicomarcal, ja que els  blanc-i-
blaus han hagut de desplaçar-se, en els seus partits de lliga 
com a visitants, a les comarques limítrofes del Baix Empordà 
i de la Garrotxa, a banda també del Gironès i l’Alt Empordà 
-la que ha aportat més equips al grup, un total de 7. L’equip 
que ha dirigit Joan Sánchez s’ha esforçat d’esquena als resul-
tats al terreny de joc de La Casera per evolucionar i accelerar 
la posada a punt per als pas dels jugadors al futbol-11 de la 
temporada vinent.

ALEVÍ B
2a Divisió - Grup 15
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

Perseverança 
en un grup 
reduït
En unes circumstàncies molt 
similars a les de l’aleví B, 
l’equip que entrena Ivan Marín li ha tocat competir aquesta 
temporada recentment finalitzada en un grup multicomar-
cal, ja que els blanc-i-blaus han hagut de desplaçar-se, en 
els seus partits de lliga com a visitants, a les comarques 
de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès i, fins i tot, el 
Ripollès. L’aleví C de la Unió hab estat un dels dos conjunts 
altempordanesos d’aquest grup 14 de 2a, més escurçat 
que la resta, ja que hi han militat 12 equips. Amb tot, els 
blanc-i-blaus han fet ús de la perseverança, la constància 
i la bona predisposició a l’aprenentatge per forjar la seva 
planificació.

ALEVÍ C
2a Divisió - Grup 14
Temporada 10/11
Inici: 26 setembre
Final: 15 maig

FUTBOL BASE

Pol Arenas
Àlex Fortea
F. Sallent
Thibaut Tena
Jordi Cervera
Lluc Coll
Pau Valiente
Gerard Pinsac
Omar Fallouk
Marc Moreno
Àlex Aymar
Edgar Escribano
Aaron M.

Joan Sánchez 
Canaleta

ALEVÍ B - PLANTILLA

ENTRENADOR

ALEVÍ C - PLANTILLA

ENTRENADOR

David Argelés
Ivan Acuña
Marc Sararols
Jofre Illa
Oriol Serra
Roger Sigüenza
Marc Rodeja
Jordi Fornells
Joan Ruiz
Marc Darné
Daniel Ortiz
Javier Ortiz

Ivan Marín


