Palamós Esportiu
XII GALA DE L’ESPORT PALAMOSÍ

PALAMÓS, CF
Nom president: Sr. Joan Pau Pérez del Pino
Adreça social: Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa Brava (ptge. Ladislao Kubala,s/n) - Apt.
Correus, 104 -17230-Palamós
Telèfon/ fax: 972 314 821 (de dilluns a divendres de 17 h a 20 h)
www.palamoscf.cat
palamoscf1898@gmail.com www.palamoscf.cat
a/e: palamoscf1898@gmail.com
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 143
Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 1.087 Núm. Club: 5.001
CENS ESPORTISTES: 28 NOIS (28) NOIES (-)

El Palamós, CF va ser fundat l’any 1898, i
és, per tant, el club més antic de Catalunya, i el segon amb més antiguitat de tot
l’Estat espanyol.
Actualment milita a la tercera Divisió Nacional – grup cinquè.

Temporada 2015 – 2016
El Palamós CF va encarar la temporada
2015-16 amb l’austeritat econòmica de la
temporada anterior, però amb el repte de
millorar-ne la classificació.
La pretemporada va estar marcada per la
Copa Catalunya que va fer ballar les dates
dels amistosos previstos.
En la competició de Copa el Palamós va
superar la primera eliminatòria, però va
caure als penals en la segona.
En el campionat de Tercera Divisió el Palamós es va mostrar molt irregular i va obtenir els millors resultats a camp contrari.
Salvats del descens directe, la igualtat del
grup va fer que s’hagués d’esperar fins a
la darrera jornada per saber si es perdia
la categoria, víctima dels descensos compensats. Finalment, i amb una golejada (04) al camp del Rubí, el Palamós va assolir
la permanència.
Un fet a destacar és que la temporada va
significar l’adéu del veterà porter Joan
Bayona, després de 13 anys a l’entitat i
més de 300 partits defensant la samarreta
del Degà.

PROGRAMACIÓ
CURS 2016 - 2017

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES

INICI I DURADA DEL CURS:
Agost de 2016 a juliol de 2017

TROFEU DE FUTBOL VILA DE PALAMÓS
Estadi Municipal de Futbol Palamós-Costa
Brava
Dia i horari: a determinar

INSTAL·LACIÓ, DIES I HORARIS:
Estadi Municipal de Futbol Palamós–Costa Brava i zona esportiva Josep Massot i
Sais – de dilluns a divendres de 20.30 a
22 h; dissabtes i diumenges, segons competicions.
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