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Castellbisbal, 13 de juny de 2016 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Tal com ja us vàrem explicar al mes de setembre passat, amb la voluntat de seguir millorant la gestió 
interna del Club i per adaptar-nos de forma més eficient a les exigències dels inicis de temporada, la 
Junta i la Direcció Tècnica hem cregut convenient fer-vos arribar aquesta circular per tal d’informar-vos 
de tot un seguit de canvis:  
 
- Pre-inscripció: PER A TOTS ELS JUGADORS /JUGADORES. Adjuntem un full a doble cara amb la 

inscripció, el full d’autoritzacions i el full SEPA pre-omplert amb les dades que ens vàreu facilitar 

aquesta temporada 2015-2016. Reviseu-les, modifiqueu-les si cal i signeu els tres apartats per tal 

de renovar la inscripció.  

Es imprescindible per començar la temporada que disposem d’aquest full, per tant us demanem 

que el porteu els dies dimecres 15, divendres 17, dilluns 20 o dimecres 22 de juny a la nostra 

oficina del pavelló de la Illa de 18 a 20 hores. També el podeu fer arribar per e-mail a 

info@basquetcastellbisbal.cat  no més tard del dimecres 22 de juny.    

 

L’objectiu d’aquesta pre-inscripció es triple: per una banda fer una previsió a la Federació Catalana 
de Bàsquet del nombre d’equips i participants per agilitzar el tràmit de les fitxes. Per altra, 
assegurar que tothom tingui accés a les revisions mèdiques que l’Ajuntament ofereix als jugadors 
inscrits abans de l’inici de temporada. Finalment ens facilita molt la confecció dels equips per 
començar el nou curs esportiu de la forma més organitzada possible (material, nombre 
d’entrenadors, etc.) 
 

- Quota de pre-inscripció: La segona quinzena de juliol es passarà una quota de 50€ en concepte de 
pre-inscripció. Aquest import no es una quota addicional, si no que es descompta de la primera 
quota que fins ara es cobrava al setembre. En el cas de que un jugador pre-inscrit finalment no 
comenci la temporada se li tornarà la quota sempre i quan ho comuniqui abans del dimecres 31 
d’agost.   
 

- Canvi d’equipació:  Aquesta temporada es la tercera que tenim l’equipació actual i el fabricant ja 
no la té en producció, per tant es necessari canviar-la. Aprofitant aquest canvi, n’hem renovat el 
disseny que inclou vàries novetats:  

o Número a escollir entre el 00 i 99 (en cas de duplicitat es tindrà en compte la data de 
sol·licitud) 

o Nom o cognom en samarreta de joc i d’escalfament, o combinació en cas de duplicitat. 
o Possibilitat d’escollir la talla de cada una de les tres peces per separat. 
o Possibilitat de renovar cada una de les tres peces per separat.  
o Els dies dimecres 15, divendres 17, dilluns 20 i dimecres 22 de juny estarem a la nostra 

oficina del pavelló de la Illa de 18 a 20 hores per prendre les dades per encarregar 
l’equipació i poder lliurar-la a principi de setembre. * 

o No és obligatori canviar l’equipació ara si encara no ho necessiteu.  
o La vella i la nova conviuran durant la temporada 2016-2017 i a partir de la següent ja 

quedarà només la nova. 
o El preu de les tres peces,  (samarreta i pantaló de joc i samarreta d’escalfament), serà de 

60€. 
o Us demanarem una reserva de com a mínim 20€ en efectiu per fer l’encàrrec.  

*El termini de lliurament un cop iniciada la temporada es de 4 setmanes.     
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- Resta de material del Club (Xandall i samarreta reversible, motxilla o bossa): tan si l’heu de renovar 
com si l’heu d’adquirir per primer cop, encarregueu-lo abans d’acabar la temporada i així ho 
tindrem a l’arrancar al setembre. * 
Recordeu:  es possible renovar el pantaló i la jaqueta del xandall per separat. 
* El termini de lliurament un cop iniciada la temporada es de 4 setmanes.     
(els dies dimecres 15, divendres 17, dilluns 20 i dimecres 22 de juny estarem a la nostra oficina 
del pavelló de la Illa de 18 a 20 hores). 

 
- Quotes 2016-2017 

Assegurança esportiva: La Federació Catalana de Bàsquet aquesta temporada va incrementar en 
un 40% les quotes de l’assegurança esportiva de jugadors i entrenadors i va introduir un 
copagament de dos tipus en cas de lesió: 8€ en cas de visita programada i 20€ en cas de visita 
urgent. 
Aquest any el Club va decidir fer-se càrrec de tots dos increments, donat que la comunicació va 
arribar després d’haver establert les quotes de la temporada 2015-2016. Malauradament el Club 
no pot seguir fent-se càrrec en solitari d’aquest important augment i ens veiem obligats a 
repercutir-ho en les noves quotes.  
 
 
Quotes temporada 2016 - 2017:  
 Pre-inscripció  1ª quota 

 
Quotes mensuals  
 

Total  

Equips de promoció.  (1) 
(Pre-Mini a Cadet)   

50 € (Juliol) 98 € 
(Setembre) 

7 x 40 € (Octubre a Abril) 428 € 

Equips de competició. (1) 
(Junior, Sub-21, Sèniors)  

50 € (Juliol) 98 € 
(Setembre) 

7 x 44 € (Octubre a Abril) 456 € 

     
Escola de Bàsquet  (2) 
(P3 a 2n de Primària)  

  8 x 29 €  (Octubre-Maig) 232 € 

Veterans (3)   3 x 40 €  (Set – Nov- Gen) 120 € 
     
Quota Soci  37 € (Octubre)   

5 % de descompte. Aplicar en la última quota (a partir del segon germà). 
(1) 3 dies d’entrenament i partit setmanals 
(2) A partir d’aquest any passen a gestionar-la en col·laboració amb les AMPES i funcionaran com 

a extraescolar, per tan començaran a l’octubre i acabaran la primera setmana de juny.  
(3) Es necessari ser soci. 1 dia d’entrenament setmanal. 

 
El Club continuarà fent-se càrrec del copagament. No obstant, demanem la col·laboració de 

tothom per fer un us el més racional possible i establir la necessitat d’un tipus de visita o altre en 

funció del cas.      

 

- Canvis a la Direcció Tècnica 

 

A partir de la propera temporada hi haurà canvis en la coordinació del Club. 

 

o En Xavi Rego deixa la coordinació de pilota gran i passa a ser coordinador administratiu. 

Serà el responsable dels aspectes més organitzatius/administratius que son fonamentals 

per la bona marxa del dia a dia del Club: horaris i espais d’entrenaments i partits, fitxes, 

centralització de dades i documentació, etc... Alhora estarà disponible per jugadors, 

famílies i entrenadors tres dies per setmana.  

http://www.basquetcastellbisbal.cat/


 
 

 
  
 
 

 

 
Club Bàsquet Castellbisbal · c/ Agricultura s/n - Illa Esportiva · 08755 Castellbisbal   

www.basquetcastellbisbal.cat  -   info@basquetcastellbisbal.cat 

 

o S’incorpora com a coordinador de pilota petita, Eduard Villagrasa que ens ajudarà a 

introduir una sèrie de millores en la gestió dels equips de promoció:   

 Iniciació es converteix en Escola de bàsquet amb el nom de CastellBalescoles i es 
gestionarà directament amb les Ampes de les diferents escoles com a extraescolar. 
L’objetiu es no moure als nens de P3 a 2n de cada una de les seves escoles i oferir als 
pares un servei de qualitat de 16.30 a 18 hores alhora que ampliem les bases de cara a 
futur. Es farà una competició entre les escoles del municipi.   

  
 Revisió i millora dels continguts esportius dels entrenaments promoció. 

 
 Formació continua dels entrenadors/es dels equips de promoció.   

 

o Finalment Albert Tolón, actual Director Tècnic, amplia les seves funcions i passa a fer-se 

càrrec també de la coordinació de pilota gran (de Junior fins a Sèniors). El Club vol reforçar 

les categories de competició revisant els continguts tècnics i aportant formació addicional 

als entrenadors per tal de aconseguir a mig termini tenir els equips d’aquesta franja en el 

nivell més alt  possible.   

 

Aquí no acaben les novetats! La temporada vinent volem incorporar al calendari d’activitats del Club: 

campus de nadal i/o setmana santa, clínics, 3x3 de primavera al carrer.... Us anirem informant a través 

de la nostra web, whatsapp, facebook i twiter.  

 

Els entrenaments dels diferents equips, excepte l’Escola de Bàsquet, es reprendran el DILLUNS DIA 5 

DE SETEMBRE. Els casos particulars dels equips que, per motius específics de la seva competició, hagin 

de començar abans la pre-temporada,  ja seran comunicats per la Direcció Tècnica i/o els 

entrenadors/res corresponents. 

 

A partir de la última setmana d’agost es podran consultar al web del Club el quadre d’horaris 

d’entrenament i el calendari de festius.  www.basquetcastellbisbal.cat  

 

Per últim us indiquem el nom de les persones de contacte de cara a l’inici de temporada:  

Director Tècnic i 
Coordinador de pilota gran Albert Tolón 

 
 coordinacio@basquetcastellbisbal.cat 

 Coordinador administratiu Xavier Rego 

Coordinador pilota petita Eduard Villagrasa 

Responsable àrea econòmica   Alex López info@basquetcastellbisbal.cat 

Responsable material Mari Paz Parra Dilluns de 6 a 8 Pavelló Illa Esportiva 

Correu general del Club   info@basquetcastellbisbal.cat 

 

Esperem que gaudiu de les vacances i ens retrobarem al setembre per començar una nova temporada.  

 

Molt cordialment, 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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