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L’Alfons encadena deu temporades al club gironí de futbol sala desenvolupant tasques

d’entrenador i de delegat.

L’Alfons i  els  Joves de Vidreres CFS,  lligats de la mà.  L’Alfons Oliver encadena deu

temporades als Joves de Vidreres Club Futbol Sala, club gironí que actualment ocupa

la primera posició del Grup 7 de Girona de la Segona Divisió Catalana de futbol sala. Una

dècada dedicada als Joves de Vidreres CFS convertint-se en una figura clau del club de

Vidreres, una localitat de prop de 8.000 habitants situat al sud-est de la comarca de la

S e l v a .





La història de l’Alfons Oliver i els Joves de Vidreres CFS va començar ‘’a finals de l’any

2010’’ quan, segons explica l’Alfons, ‘’l’entrenador que hi havia va marxar i els que volien

entrenar, demanaven diners’’. I d’aquí, i a través del pare d’un jugador dels Joves de

Vidreres, es van posar en contacte amb ell i van engegar el projecte. ‘’Vam començar la

temporada 2011-2012 amb molts jugadors experimentats i justament el primer any vam

quedar primers’’, afegeix l’Oliver. Un lligam que s’ha mantingut durant els anys, tot i que

ha anat variant de funcions fins que, a l’últim any, amb els Joves de Vidreres CFS ja

inscrits a la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, l’Alfons

Oliver es dedica a les funcions de delegat.





Després d’una dècada consecutiva al sènior dels Joves de Vidreres CFS, l’Alfons Oliver

s’ha convertit en ‘’l’ànima de l’equip. Sempre està disposat a donar un cop de mà’’,

assegura l’actual entrenador de l’equip, Santi Vilanova. A més, Pau Charlez, jugador dels

Joves de Vidreres CFS, afegeix que ‘’l’Alfons és la persona que em va introduir al futbol

sala i sempre li tinc molta estima i m’ajuda a millorar en el que sigui’’.





Parlant de futbol sala, l’Alfons Oliver diu que ‘’des dels 14-15 anys ja hi jugava’’, aconsella

que els joves s’apuntin perquè és un esport molt sa i a més, explica que va ser el primer

president del club de futbol. I sobre el futur, comenta que ‘’estic disponible per tot i

espero que duri molts anys’’.
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https://www.youtube.com/watch?v=yyDIb3w-gLA

