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ACTUALITAT

Noticia difosa el 16/11/06 
Debut oficial del Korfball Sant Cugat

El Korfball Sant Cugat debutarà a la lliga 
aquest divendres a la pista del Valldemia. Serà 
el primer partit oficial dels santcugatencs, que 
aquesta temporada competiran al grup A de la 
Segona Divisió juntament amb 4 equips més.

Aquest divendres l'esport santcugatenc tornarà a 
fer història. I és que el primer equip de Korfball 
de la nostra ciutat debutarà en competició oficial. 
Ho farà al campionat de lliga a la pista del 
Valldemia de Mataró. De moment, l'equip no 
compta amb jugadors santcugatencs, tot i que 
l'objectiu és promocionar l'esport i captar nous 
jugadors de la ciutat. El president del conjunt 
santcugatenc, Joan García, explica com es va 
crear l'equip. 
 

 
Aquesta temporada els 
santcugatencs jugaran 
al grup A de la Segona 
Divisió juntament amb 
el Badalona "B", 
l'Assessoria "B" 
egarenc, l'Unió 
Korfbalera de Sant 
Adrià del Besòs i el 
rival de divendres, el 
Valldemia de Mataró. 
Tot i que és un equip 
de recent creació, els 
jugadors ja tenen 
experiència i no 

descarten aconseguir l'ascens a la Primera Divisió. 
Escoltem Joan García. 
 
 
La lliga s'allargarà fins 
l'1 abril i després es 
disputaran els play-
off. La competició 
s'aturarà a mitjans de 
gener per la celebració 
de la Copa Catalana. 
L'equip santcugatenc 
jugarà aquesta Copa si 

Joan Garcia
Vam fer aquest equip 
sènior al juny i 
buscàvem una 
instal·lació on poder 
jugar. I ens vam posar 
en contacte amb el 
regidor. Ells volien 
introduir un esport 
com el corfbol i 
nosaltres volíem un 
ajuntament com 
aquest.

 ESCOLTA-HO

Joan Garcia

Nosaltres som 
jugadors que tenim 2-
3 anys d'experiència 
en altres clubs, però 
jugant junts portem 
poc temps. Tot i això, 
intentarem fer-ho el 
millor possible i qui 
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ALTRES NOTICIES

Protesta d'usuaris pel 
mal servei del gimnàs 
públic de la Rambla de
Celler

Sant Cugat podria 
disposar d'un servei 
públic de préstec de 
bicicletes

Decomissen 800 
productes irregulars 
d'un establiment de 
l'avinguda Cerdanyola

L'expert en màrquetin
Philip Kotler 
protagonitza avui el 
fòrum Santcugatribuna

Les obres que 
convertiran la Casa de 
Cultura en hotel 
d'entitats duraran 9 
mesos

Comencen les obres 
d'urbanització del 
carrer de can Mates

ASDI celebra el 26è 
sopar benèfic de 
l'entitat aquest dissabte
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es classifica entre els 
dos primers equips del 
seu grup en finalitzar 
la primera volta. 

sap si podrem lluitar 
per l'ascens de 
categoria.

ESCOLTA-HO

ALBERT FERRAN
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