
FUTBOL BASE

TORNEJOS

Il·lustres del futbol català     
al 2n Torneig Infantil UEF
La Unió Esportiva Figueres va organitzar el 28 de maig la 2a edició 
del Torneig UEF en categoria Infantil (Futbol-11), que es va dur a 
terme, al matí, a l’Estadi Municipal de Vilatenim. La participació de 
RCD Espanyol, AEC Manlleu, EF Sant Pere i Sant Pau de Tarrago-
na, UE Vilassar de Mar i CF Gavà, entitats de renom dins l’escenari 
del futbol base català, no fa res més que empènyer cap a la conso-
lidació aquest torneig que, per la seva fixació dins del calendari, vol 
ser una referència en la cloenda de la temporada oficial. A més, el 
fet que la cita adquireixi un caire no competitiu, i s’apropi al d’una 
trobada de futbol base, vol ser un mirall de la manera de fer dels 
clubs que l’organitzen, que fan especial atenció en la formació i 
l’educació dels joves amb el futbol com a argument. Per altra part, 
el torneig va servir d’estrena dels actes commemoratius del 25è 
aniversari de la inauguració de l’estadi de Vilatenim, estrenat el 25 
d’agost de 1986.

Aquest és el llistat de partits que es van jugar: 

UE Figueres-UE Vilassar
CF Gavà-AEC Manlleu
RCD Espanyol-EF Sant Pere i Sant Pau
UE Vilassar-CF Gavà
AEC Manlleu-RCD Espanyol
UE Figueres-EF Sant Pere i Sant Pau
UE Figueres-CF Gavà
UE Vilassar-AEC Manlleu
CF Gavà-EF Sant Pere i Sant Pau
UE Vilassar-RCD Espanyol
UE Figueres-AEC Manlleu
UE Vilassar-EF Sant Pere i Sant Pau
UE Figueres-RCD Espanyol
AEC Manlleu-EF Sant Pere i Sant Pau
CF Gavà-RCD Espanyol

A Saint Ismier sona l’himne  
de la Unió per als alevins
Els equips alevins B i D de la Unió van integrar la representació blanc-
i-blava al Torneig Internacional Sub-11 i Sub-13 de l’ES Manival, club 
de la població francesa de Saint Ismier, prop de Grenoble, a la regió 
de Sizov, que es va disputar el passat diumenge 12 de juny. Un total 
de 18 jugadors, amb els entrenadors Joan Sánchez i Quim Bosch, van 
desplaçar-se fins a Saint ismier, on van allotjar-se en les llars de les 
famílies del club amfitrió per jugar dissabte 11 a la tarda un seguit de 
partits amistosos enfront dels equips de casa. L’endemà, en el tor-
neig, cap dels dos conjunts unionistes va conèixer la derrota -l’un, 
amb 6 victòries i 2 empats, i l’altre, amb 5 triomfs i 3 empats- en els 
vuit partits que van disputar, fet que els va permetre aixecar el tro-
feu de campions. Més de trenta equips van prendre part en aquest 
torneig, ja un clàssic en el calendari de cites posteriors al final de 
temporada del futbol base unionista.

Juvenil A i Cadet A treuen el 
nas als vuitens al MIC 2011
Brillant va ser la trajectòria 
que seguir el cadet A al MIC 
2011, que es va disputar en-
tre els dies 4 i 8 d’abril en dfie-
rents seus de la Costa Brava, 
que a la fase de grups va vèncer 
l’Eastern FC USA, amb un gol 
de Miquel Cantenys (1-0); el 
Sant Ignasi (2-6), amb dianes 
de Miquel Cantenys (3), Àlex 
Capel (2) i Ba Camara, i l’Elite 
FC (0-3), amb dos gols més de 
Miquel Cantenys i un de Marín. 
El Figueres, primer de grup, va 
disputar els vuitens de final davant de l’Escola Gironès Sàbat, amb qui 
va empatar (1-1), i el favorit, l’Aspire Football Dreams, que va fer ser-
vir els seus galons per golejar (0-5) i classificar-se per als quarts. Molt 
similar va ser el camí del juvenil A de Robert Vila, que també va dir 
adéu al MIC als quarts de final després d’una interessant fase prèvia, 
en què els unionistes van sorprendre igualant davant de la selecció 
nacional de Mèxic (3-3) i van oferir un recital golejador contra el 
Tossa-Sport (10-0). En el darrer xoc de la fase de grups, CE Farners 
i Figueres no van fer bellugar el marcador (0-0). L’Aspire Football 
Dreams, a vuitens, els va privar de seguir endavant (2-0).
L’aleví A, per la seva part, va arribar fins a vuitens de final, on va ser 
eliminat pel FPC Girona (6-3). Els de Joan Marín, a la prèvia, havien 
golejat l’FCB Escola Dubai (4-0) i l’E. Sant Ignasi (0-3), i havien cai-
gut amb el Màlaga FC (5-3). L’infantil A, en canvi, va accedir als vui-
tens de final del quadre de consolació, fase en què va cedir contra 
el Vecindario (2-0) i va superar el Baix Ter (4-0). A la fase de grups, 
els de Jordi Bolasell havien perdut davant del FPE Mataró (1-0) i no 
havien tingut opcions enfront de l’Aspire (0-5), tot i que van estar a 
punt de donar la sorpresa contra el Molde FK (4-5).



VETERANS

VETERANS

La secció de veterans de la Unió va néixer la tem-
porada 1979-80, moment en què Emili Bach era el 
president de l’entitat, empesa per la il·lusió d’un grup 
d’inquiets exjugadors blanc-i-blaus, entre ells, el que 
va ser durant molts anys directiu, Josep Serra. Anys 
després, el 23 de setembre de 1991, es formalitzava 
la inscripció al Registre d’Associacions de la Generali-
tat de Catalunya dels Estatuts de l’Agrupació d’Antics 
Jugadors de Futbol de la Unió Esportiva Figueres, a fi 
de donar oficialitat als actes que un grup d’exjugadors 
i amics venien realitzant sota aquesta denomina-
ció. 
Al llarg del temps, l’Agrupació ha participat en nom-
brosos tornejos i campionats, tant a nivell nacional 
com internacional, tot assolint èxits importants. 
També ha col·laborat en actes commemoratius i de 
representació, a més d’efectuar periòdicament des-
plaçaments lúdics, esportius i gastronòmics per jugar 
davant rivals de reconegut prestigi (Reial Societat de 
San Sebastià, Club Atlètic Osasuna de Pamplona...). 
L’Agrupació d’Antics Jugadors de la Unió compta 

Aquests són els exjugadors de 
la Unió Esportiva Figueres que 
formen part de l’Agrupació 
de Veterans del club: Xavier 
Agustí Pujol, Narcís Aberti Dal-
mau, Jaume Alguero Carreras, 
David Arias Comamala, L.M. 
Berenguel González, Joan An-
tonio Bertran Soler, Joan Bosch 
Compte, Xavier Camós Piera, 
Diego Capel Moreno, Antoni 
Carbonell Rovira, Aureli Casta-
ño Castaño, Juan Castro Sán-
chez, Arseni Comas Julià, Fran-
cesc Cortada Mallart, Marcel·lí 
Coto Gómez, Joaquim Cruset 
Buixó, Ion Etxegoyen Quintà, 
Juan Maria Etxegoien Sanpe-
dro, Toni Ferrer Becerra, Dídac 
Garcia Pajuelo, Manuel Garcia 
Roldán, Pere Gratacós Boix, Jo-
sep Jutge Canal, Adam Lloveras 
Garcia, Juan José López Lozano, 
José Luis López Parra, Joan Lo-
zano Gómez, Joan Mallart Ro-
mero, Pere Miquel Casals, Xavi 
Mirón, Carles Molinet Carreras, 
Pere Montserrat Castella, Jep 
Monturiol Fabregó, Josep Mo-
radell Roura, Miquel Morales 
Velasco, Francisco Muñoz He-
via, José María No Díaz, Pere 
Olivetas Badosa, Manel Pagès 
Surribas, Albert Planagumà 
Casals, Ramon Pujadas Ricart, 
Domingo Quero Cortés, An-
tonio Rastrojo González, Jaume 
Reixach Virosella, Pere Rivero 
Sala, Joan Sagué Turón, Isidre 
Sala Puigdevall, Joan Santos Sán-
chez, Lluís Serra Martín, Josep 
Serra Serra, Miquel Sitjà Soler, 
Josep Maria Tallada Juanola, 
Jesús Torres Antoja, Marcos 
Torres Antoja, Albert Valentín, 
Lluís Vallmajó Rosa, Lluís Vicens 
Casas, Pere Vilarrodà Buxeda, 
Francesc Xavier Viñas Castillo i 
Xavier Xinxó Zamorano.

Una 
seixantena 
d’exjugadors 
a la família

L’EQUIP

amb més de 60 associats entre els socis exjugadors 
i els socis simpatitzants. En aquest llistat també hi ha 
aparegut, en d’altres etapes noms com els de Pitu 
Duran, Paco Martínez, Paco Salazar, Rafel Martí, Joan 
Pagès, Josep Bolaños, Jordi Soler o Xavi Semis, que 
mitjançant unes simbòliques aportacions anuals en 
sostenen l’economia. Des de l’any 2010, data de la 
signatura del conveni de col·laboració mútua amb la 
Unió Esportiva Figueres, l’Agrupació s’ha integrat en 
l’organigrama esportiu de la mateixa, tot mantenint la 
seva pròpia personalitat jurídica. 
Des d’aquestes línies animem a tots els antics juga-
dors, i simpatitzants en general, que vulguin formar 
part de la nostra Agrupació, que contactin amb no-
saltres en l’adreça (vetfigueres@telefonica.net) i 
amb molt de gust els informarem del seu procés 
d’afiliació. 
Aquesta modesta Agrupació seguirà treballant, i 
aportant el seu gra de sorra, per tal que el bon nom 
de la UNIÓ no es dilueixi en el temps, i perduri tant 
com la rauxa empordanesa. Visca la UNIÓ !!!!!

L’Agrupació d’Antics Jugadors de la 
Unió, més de tres dècades en actiu

Es consolida el 2n Trofeu    
de Veterans de Figueres
L’Agrupació de Veterans de la Unió Es-
portiva Figueres va rebre el passat 30 
d’abril l’estadi de Vilatenim el Girona FC, 
consolidant el Trofeu de Veterans Ciutat 
de Figueres, que enguany ha complert la 
seva 2a edició i que formava part del pro-
grama d’actes de les Fires i Festes de la 
Santa Creu 2011.
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www.uefigueres.cat / info@uefigueres.cat
UE  Figueres 11

Juguem            
a casa

MARÇ ’11
UE  FiUE Fi

REVISTA OFICIAL DEL CLUB

LLIGA
El Figueres, que és 2n, té 
13 punts de coixí respecte 
al 7è (pàg. 3-4-5)

LA FAMÍLIA UNIONISTA
Ferran Marcó, l’actual soci 
núm. 1 de la Unió Esportiva 
Figueres (pàg. 10-11)

ZONA SOCI
Fes un gol des del mig 
del camp amb Coca-Cola 
al descans (pàg. 12)

EL PARTIT D’AVUI

UE FIGUERES 

BANYOLES

Pàg 4-5

la revista, logotips, 
imatges, vídeos...
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la revista, logotips, 
imatges, vídeos...
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PATROCINADORS

InformàtIca - Des de 1988
c/ nostra Senyora 
de montserrat, 25
17600 figueres (Girona) 
tel: 972 672 300 
fax: 972 670 997 
constru@argon.es
www.argon.es   

PIntUra
Urb. mas Pau - Parcel·la 2, cB
17742 avinyonet de Puigventós (Girona)
tel: 679 436 444 - 639 243 454
info@pinturesdelgado.com 

concESSIonarI ofIcIaL
Pol. Ind. de Santa Llogaia
ctra. n-II, km. 1,5
17771 Santa Llogaia d’àlguema (Girona)
tel: 972 502 077
atencioclient@garatgesala.com
www.garatgesala.com

aSSESSorIa
c/ Eres de Vila, 36 - apt. 133
17600 figueres (Girona)
tel: 972 507 750
fax: 972 507 612
info@gestoriafernandez.com 

PIScInES
c/ ctra. de roses, Km. 30
17485 - Vila-sacra (Girona)
tel: 972 501 118 - 972 511 161
www.filjod.com

EBEnIStErIa-fUStErIa
avda. Salvador Dalí, 3
17600 figueres (Girona)
tel: 972 671 831 - 972 670 555
fax: 972 502 962
www.fusteriacano.com

concESSIonarI ofIcIaL
crta. roses, 60
17600 figueres (Girona)
tel: 972 504 372 -  972 513 418
fax: 972 501 175
jguix@garatgeguix.com
www.garatgeguix.com

aUtomÒBIL
av. Empordà, 33-37
17469 Vilamalla (Girona)
tel: 972 527 080
ecoll@ecollsa.com
www.ecollsa.com

EStacIonS DE SErVEI
rally nord; ctra. nacional II a. Pk 7,800 / rally 
Sud; ctra. nacional II a. Pk 5,800 / rally Est; ctra. 
c-260, Pk 28,700 - fIGUErES
rally roses; ctra. c-260, Pk 42,500 / rally moll; 
avda. de rhode s/n -
roSES 
rally@rallyestacionsdeservei.com
www.rallyestacionsdeservei.com 

cELLEr
mas Espelt, ctra. GI-610
17493 Vilajuïga (Girona)
tel: 972 531 727
fax: 972 531 741
info@espeltviticultors.com
www.cellerespelt.com

matErIaL DE conStrUccIÓ
c/ Vilanova de la muga, 22
17600 figueres (Girona)
tel: 972 502 149
fax: 972 671 427
info@canyet.com
www.canyet.com

càrnIQUES
mercat municipal, 62-68
17480 roses (Girona)
tel: 972 254 254

PATROCINADORS



PATROCINADORS

EMPRESES 
PATROCINADORES

argon Informàtica
Garatge Sala
Garatge Guix

Piscines filjod
Pintures Delgado

fusteria cano
Gestoria fernández

rally Estacions de Servei
celler Espelt

materials canyet
Establiments coll

càrniques Blasi
Qualia
Jiauto

Gran firal
comercial Borrell

restaurant-Bar trànsit

cafEtErIa - rEStaUrant
c/ alemanya, 16
17600 figueres
tel: 972 508 660

SPa
Edifici Gran firal (Zona cinemes)
c/ alemanya, 18
17600 figueres (Girona)
tel: 972 511 400
info@qualia.cat
www.qualia.cat

SUBmInIStramEntS 
InDUStrIaLS
c/ nou, 213
17600 figueres (Girona)
tel: 972 508 400

PLanXa I PIntUra
c/ Grècia, 17
17600 figueres (Girona)
tel: 972 67 33 44 - 665 536 074
fax: 972 50 28 08
jiauto@terra.es
www.jiauto.net

rEStaUrant - Bar
avda. Vilallonga, 65
17600 figueres (Girona)
tel: 972 67 46 89

PATROCINADORS
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Tots els dimarts
i els divendres

al quiosc

El bisetmanari de l’Alt Empordà 

www.horanova.cat

Sempre per davant!

HORA  NOVA
BISETMANARI dE l’AlT EMpoRdà www.horanova.cat

COL·LABORADORS


