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CLUB FUTBOL SALA PALAMÓS
Nom president: Sr. José Ortega Pozo
Adreça social: Pavelló Municipal d’Esports (plaça Vila-romà, 1) - 17230-Palamós
Horari oficines del club: dimarts i dijous de 17 a 21 h
capricarles@gmail.com Facebook: futbol sala
a/e: capricarles@gmail.com
sala Palamós
Palamós
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 68
Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 9.533
CENS ESPORTISTES: 35 NOIS (35) NOIES (0)

El Club Futbol Sala Palamós compleix
26 anys d’història (1991-2016)
La formació de persones i d’esportistes en
l’activitat esportiva de futbol sala forma
part d’un dels seus objectius prioritaris.

HISTÒRIA DEL CLUB FUTBOL
SALA PALAMÓS
El futbol sala a Palamós va tenir els seus
inicis durant la temporada 89-90 mitjançant els torneigs d’estiu que se celebraven
a la pista poliesportiva municipal.
Durant les temporades 90-91 i 91-92 va
formar part de la secció de futbol sala de
l’Associació Cultural St. Jordi de Palamós,
i durant aquesta temporada va assolir
l’ascens directe a la lliga 1a Provincial.
A més fou campió de la Copa Federació.
La temporada 93-94 va quedar segon
classificat de la lliga de 1a Provincial i va
pujar a Divisió d’Honor Provincial. A més,
novament va quedar campió de la Copa
Federació.
La temporada 94-95 i, formant part de
l’Associació Atlètica Palamós, va quedar
campió de la Divisió d’Honor Provincial i
va pujar a la Territorial Catalana (àmbit
Catalunya i Andorra). També va ser campió per tercer any consecutiu de la Copa
Federació i ja per últim, la temporada
95-96 i com a Club de Futbol Sala Palamós, amb estatuts propis i sense estar
dins de cap altra entitat va quedar segon
classificat de la Territorial Catalana i va
pujar a primera nacional B.
El fundador i primer president del Club
Futbol Sala Palamós va ser en Jordi Ors
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Benjamí

i Font (1995-2004), que també fou entrenador i president de la secció de futbol
sala de l’Associació Cultural St. Jordi
(1991-1994) i de l’Associació Atlètica
Palamós (1994-1995). Va fer un excel·
lent treball que va continuar de la mà
d’Antonio Sànchez i Parejo (2004-2006),
el qual va donar el relleu la temporada
2006-2007 a José Ortega Pozo, actual
president. Amb aquesta, serà la desena
temporada que José Ortega és al capdavant del club portant el nom del club i de
Palamós amb orgull i humilitat arreu de
Catalunya.
Entre tots s’ha format un equip de jugadors i de col·laboradors que han fet possible, a través d’un treball planificat i seriós,
aquesta gran tasca en el futbol sala de la
nostra vila !!!
El nostre objectiu és continuar incrementant el nombre de nens per formar
i estimular l’esport del futbol sala. Des
d’aquí voldríem fer una crida a tots els
nens i nenes que vulguin jugar a futbol sala, animeu-vos i veniu a jugar al

Pavelló Municipal d’Esports. Us hi esperem !

PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017
ACTIVITAT:
Futbol sala
INICI I DURADA DEL CURS:
Del 6 de setembre de 2016 al 15 de juny
de 2017
EDAT ALUMNES:
A partir de 4 anys
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Full d’inscripció degudament omplert
2 fotografies mida carnet
Fotocòpia DNI
Fotocòpia targeta sanitària
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INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
Oficina del Club Futbol Sala Palamós (ubicada al Pavelló Municipal d’Esports de Palamós) els dimarts i els dijous de 17 a 21 h
capricarles@gmail.com

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES
VII TROBADA ESCOLAR DE FUTBOL SALA
Dissabte (maig de 2017)
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
+ info: capricarles@gmail.com

Cadet

XI DIADA ESPORTIVA I SOCIAL DEL CLUB
FUTBOL SALA PALAMÓS
Dissabte 10 de juny de 2017 - de 10 a 20 h
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
+ info: capricarles@gmail.com
XX TORNEIG FUTBOL SALA PALAMÓS
Divendres 16 (20 h) i dissabte 17 de juny
de 2017 (de 9 a 22 h)
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
+ info: capricarles@gmail.com
II CAMPUS ESTIU FUTBOL SALA
Juliol i agost de 2017
+ info: capricarles@gmail.com
Telèfon: 626 544 257 (Carles Vilanova)

Juvenil

Veterans
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