Ajuntament de Castellar del Vallès
Actualitat
Les entitats esportives aprofiten la Festa Major per preparar la
temporada
Diumenge 14 de setembre de 2003
La Festa Major de Castellar coincideix amb la recta final de les pre temporades que
realitzen les diferents entitats de cara a la competició oficial. Per aquesta raó
aprofiten la festivitat per presentar els seus equips a l'afecció i acabar la posta a punt
dels jugadors. Aquest ha estat l'exemple de la UE Castellar i del Futbol Sala. Durant
el dissabte, es va poder veure al Camp Municipal Pepín Valls tres partits de les
categories infantil, cadet i juvenil. Els rivals van ser l'Escola de Futbol Sabadell i el
Sporting Rubí. Els resultats no van acompanyar i es va enregistrar els empats dels
infantils i juvenil i la derrota del cadet. Les altres categories van aprofitar la diada
del 11 de Setembre per fer-ho. El més destacat va ser el Torneig que va organitzar el
primer equip de l'entitat. El triangular el va formar els equips del Sabadell Nord, el
Sant Quirze i la mateixa UE. El trofeu no es va poder quedar a casa i els guanyadors
va ser l'equip veí del Sant Quirze. Una altre entitat que ha aprofitat la Festa Major
per presentar-se ha estat el Futbol Sala. En un Pavelló Joaquim Blume remodelat,
l'equip amateur no va poder amb la Escola Pia “B” i va caure per 5 a 7. Diferent sort
va tenir el primer equip que va haver de suar de valent (2 a 1) per guanyar el filial
de l'Epic Casino. I les activitats esportives del dissabte les van completar la cursa
popular organitzada pel CAC i les 12 hores de tennis.
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