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la roda de premsa que ha tingut a Castellar aquest matí.

La ciutadania castellarenca podrà assistir gratuïtament al partit
entre el CE Sabadell i el Lleida Esportiu el 7 de novembre

Dijous 29 d'octubre de 2015

La ciutadania de Castellar del Vallès podrà assistir de manera gratuïta, des del Gol
Sud de l’estadi municipal de la Nova Creu Alta de Sabadell, al partit que el CE
Sabadell i el Lleida Esportiu disputaran el proper dissabte 7 de novembre.

L’únic requisit que han de complir les persones interessades a gaudir d’aquesta
iniciativa és acreditar que són nascudes a Castellar del Vallès o que hi resideixen en
l’actualitat, presentant el DNI o el certificat d’empadronament a l’hora de fer la
sol·licitud. Les entrades es poden recollir a les oficines del club sabadellenc (pl.
Olímpia, 1), a partir del proper dilluns 2 de novembre, o a les taquilles de l’estadi,
una hora abans de l’inici del partit.

Aquesta iniciativa del CE Sabadell l’ha presentat aquest matí el vicepresident de
l’entitat esportiva, Ignasi Lúquez, en un acte que ha tingut lloc a la Sala de la
Capella de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i que ha comptat amb l’assistència
de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, el regidor d’Esports, Aleix Canalís, i el
directiu de l’Àrea Social del CE Sabadell FC Antoni Martínez. L’objectiu de la
proposta, segons ha explicat Luque, és apropar l’entitat a les poblacions del Vallès
Occidental, i és per això que s’anirà estenent en propers partits a les localitats que
envolten Sabadell.

Castellar del Vallès, que des de la temporada passada acull els partits a casa del
Sabadell B al camp de futbol Pepín Valls, és el primer municipi que podrà gaudir
d’aquesta iniciativa.
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