
 

MOLTES FELICITATS i MOLTES GRÀCIES!!!!!  

 

En nom del CE Noia Freixenet, voldria traslladar unes paraules de felicitació i 

reconeixement a l’Infantil A per la seva victòria al XXXV Campionat de Catalunya 

Infantil 2017 celebrat a Flix. 

Felicitar-vos pel campionat i per la manera què ha estat assolit. Ha estat una victòria 

fonamentada en aquells trets que ens han definit al llarg de la nostra història: passió, 

competitivitat i talent.  

Per això, voldria felicitar de manera especial el David Carrasco, entrenador de l’Infantil 

A, i el Jordi Roca, Coordinador Tècnic de la Base, i, per extensió, a tots i cadascún dels 

tècnics i coordinadors que treballen i han treballat a la Base del Noia. Sou, heu estat, la 

garantia de la formació de moltes generacions de jugadors en l’excel·lència esportiva 

que caracteritza la llarga trajectòria del Noia Freixenet. Moltes gràcies a tots per la 

feina que feu! 

Felicitar el Josep, el Sergi, el Roger, el Pere, el Martí i l’Ot, i el Jan, el Joan, el Gerard i el 

Ramon, per com heu jugat i competit, per com heu fet equip. Us toca seguir treballant. 

Sou MOLT GRANS! 

Finalment, voldria felicitar i agraïr el suport de l’afició. Un cop més, la gent del Noia ha 

fet sentir el seu escalf i suport als nostres jugadors. Ha estat formidable la mobilització. 

Els jugadors, cos tècnic i familiars de l’infantil A m’han fet arribar l’emoció, l’orgull i 

l’immens agraïment per a totes aquelles persones que vau estar a la grada durant la 

final i que durant tot el campionat els vàreu fer arribar els vostres ànims. Hem rebut 

una pila de felicitacions i comentaris de l’organització i dels clubs participants on ens 

han traslladat la seva admiració per la capacitat de mobilització d’un equip infantil i 

fins a on pot arribar l’afició i passió per un club i un esport. 

Us desitjo en nom del CE Noia Freixenet que tingueu uns molt bons Campionats 

d’Espanya a Oviedo.  

 

Moltes felicitats, i moltes gràcies a tots.  SOM NOIA!!! 

Sr. Jaume Esteve, President del CE Noia Freixenet 

 


