
 

BENVINGUTS!!! 

Reunió informativa futurs infantils de 1r any 

Sant Cugat, 29 de maig de 2020 
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1) Club Handbol Sant Cugat. Qui som? Com som? 

2) Dies i horaris d’entrenament. 
  (Pendents de les franges que finalment ens atorgui l’Ajuntament) 

3) Llocs d’entrenament. 

4) Competició i compromisos. 

5) Quota. 

6) Inici i finalització dels entrenaments. 

7) Afiliació necessària a la Federació Catalana d’Handbol. 
 

INFORMACIÓ QUE US 
FACILITAREM AVUI: 
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La identitat del Club. 

FUNCIÓ. 

 

El Club Handbol Sant Cugat és un club d’handbol formatiu, sense ànim de 

lucre, format principalment per jugadors i jugadores formades a les escoles de 

Sant Cugat. 

 

Volem formar als nostres i a les nostres jugadores com esportistes i com a 

persones amb els entrenaments i la competició esportiva. 

 

VISIÓ. 

 

Volem ser un Club d’handbol de referència, potenciat pel creixement demogràfic 

de la nostra ciutat, que augmenti la competitivitat dels nostres equips i l’afició 

per ells en totes les seves categories, desenvolupant als seus integrants com 

esportistes i com a persones, essent un club exemplar, d’acollida, tolerància, 

integració i formació. 

 



4 

MÉS QUE UN CLUB! 
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18 EQUIPS: 

 

 5 Infantils (4 masculins i 1 femení). 

 5 Cadets (3 masculins i 2 femenins). 

 3 Juvenils (2 masculins i 1 femení). 

 4 Sèniors (3 masculins i 1 femení). 

 1 Veterans. 

 

 

L’Handbol Sant Cugat és un col·lectiu configurat, durant la 

temporada 2019/20 per: 

 

 291 jugadors/es. 

 22 tècnics. 

 1entrenador de porters i 1 preparador físic. 

 56 delegats/des. 

 105 socis/es. 

 

El col· lectiu. 
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Previsió d’equips Temporada 2020/21. 

Previsió d’equip per a la temporada 2020/21. 

19 EQUIPS: 

 

 5 Infantils (4 masculins i 1 femení). 

 6 Cadets (4 masculins i 2 femenins). 

 3 Juvenils (2 masculins i 1 femení). 

 4 Sèniors (3 masculins i 1 femení). 

 1 Veterans. 
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Els nostres 291 jugadors/es. 
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FREQÜÈNCIA  I HORARIS: 
 

3 entrenaments obligatoris a la setmana Sempre en horari de tarda després de l’escola en 

la franja de 16:00 fins les 20:30 h. (Els jugadors i jugadores que cursin els seus estudis a 

una escola privada o concertada, no començaran mai abans de les 17.30 hores). 

Per aquest motiu és molt important que ens feu saber on estudiaran els vostres fills i filles 

la propera temporada. 

 

Horaris. 
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 Pav. 3 : Ptge. Baró de Coubertin, 3 (Rambla del Celler) 

    08172 Sant Cugat del Vallès. 

 

 

 IES Joaquima Pla I Farreras: Avinguda de Ragull, 45 

    08173 Sant Cugat del Vallès.  

 

(Tots els equips infantils entrenen un mínim de 2 dies setmanals al 

Pav. 3). 
 

Instal.lacions d’entrenament. 
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Competicions 
CATEGORIA INFANTIL. 

Competició. 
Lliga Catalana o 1a o 

2a catalana. 

Àmbit 
territorial. 

Tot Catalunya i 
Andorra 

Horari 
partits a 

casa. 

Dissabte tarda o diumenge 
matí. 

(alguna vegada, dissabte matí). 

Horari 
partits fora. 

Decideix l’equip contrari 
(dissabte matí o tarda, o diumenge 

matí). 
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 Quota: 630 € anuals repartits de la següent manera:  

  

 

-Pagament inicial (juliol) de 150 € per l’adquisició del pack de roba i 

despeses federatives inicials. 

 

-  8 mensualitats de 60 €/ mes de setembre a abril. 

 
Aquesta quota inclou tot el material esportiu necessari (l’equipament per a 

entrenaments i partits no s’ha de pagar a part). 

 

(En cas de rebrot del COVID-19 i/o cessament de les activitats, es 

deixaran de cobrar els rebuts durant el període d’inactivitat) 

 

 

 

Quota jugador/a temporada 

2020-2021. 
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Inici i finalització dels entrenaments. 

Inici: Primera setmana de setembre (en alguns casos 

podria ser l’última setmana d’agost). 

 

 

 

 

Finalització: El dia 15 de juny. 
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Per formalitzar la inscripció només cal que ompliu el full d’ 

inscripció via on line al següent link (el link estarà disponible a 

començaments de juny): 
 

https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/ 
 

També és necessari, per tal de fer la distribució de grups, saber 

si el centre d’estudis del jugador/a durant la propera temporada 

serà públic o privat/concertat. 

 
Us podem facilitar més informació: 

 Presencialment a les oficines del club al soterrani del Pav 2 

(els dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00 h.). Des de 

l’inici de la fase 2 de desconfinament a Sant Cugat. 

 Per correu electrònic: 

handbolsantcugat@hotmail.com 

Inscripcions. 

https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
https://handbolsantcugat.org/inscripcions-temp-2020-21/
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AFILIACIÓ A LA FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL. 

Per poder tramitar la fitxa federativa necessitem que ompliu l'afiliació a la Federació Catalana d'Handbol. 

Aquesta afiliació a la Federació és obligatòria i gratuïta i no suposa cap obligació posterior de fitxar pel club. 

Només es pot fer telemàticament mitjançant un ordinador personal (NO des de tablet, smart phone...). 

Cal que entreu al lloc web de la Federació Catalana d‘Handbol (fchandbol.cat), aneu a la pestanya de dalt a 

la dreta on posa iSquad i entreu a "afiliació“. Una vegada entrat al sistema de afiliacions heu d'anar a 

l'accés individual (color verd) i a baix de tot, heu de clicar a "començar l’afiliació“.A partir d'aquí haureu 

d'anar seguint les passes que us indicaran, omplir les dades i adjuntar la documentació que sol·licita 

(fotografia i DNI per davant i per darrera).  

Una vegada feta l'afiliació rebreu un mail (a l'adreça de mail que heu posat de contacte) per validar 

l'afiliació. Aquesta validació SI es pot fer des de el mòbil, iphone, tablet,,,etc. 

Una vegada validada l'afiliació ja podrem fer des de el club la fitxa federativa i quan estigui feta tornareu a 

rebre un altre mail de miSquad confirmant que heu fitxat pel club, el qual haureu de confirmar. 

Us adjuntarem document explicatiu per omplir l'afiliació. 
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    QUOTA SOCI FAMILIAR 

Al full d’inscripció hi ha una casella que dóna l’opció de fer-se soci 
familiar del club (65 € per temporada). 

Fer-se soci, a més de suposar un inestimable i necessari ajut econòmic 
pel club, té avantatges: 

 

1. Dret a participar en les assemblees i els òrgans de govern del Club. 

 

2. Descomptes a comerços i serveis de Sant Cugat (farmàcia, llibreria, 
perruqueria, botigues d’esports...). 

 

3. Descomptes en totes les activitats organitzades. En destaquem entre 
d’altres: 

 - El torneig de Setmana Santa a Pamplona. 
 

 - El campus d’estiu organitzat pel club a Santa Pau (la 
 Garrotxa) durant 10 dies del mes de juliol. 
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 Telèfon i fax: 93 590 68 94. 
    (dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00 h.). 

 

 Presencialment a l’oficina del club (situada al 

soterrani del Pav 2). 

    (dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00 h.). 

 

 e-mail : handbolsantcugat@hotmail.com 

     

Contactes: 
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Delegats. Tasques  

Comunicació i coordinació. 

• Crear whats famílies. 

• Crear whats delegats + entrenador. 

• Incloure 1/2 delegats en whats jugadors. 

• Comunicació club - famílies (esdeveniments, 

notícies, documentació). 

Social. 

• Coordinar lliurament i recollida loteria. 

• Col·laborar en el lliurament de les equipacions (amb 

Jose Manuel Alvarez). 

• Participar en el programa E4S (Ethics for Sport). 

• Organitzar dinars / sopars. 

• Gestió incidències, conflictes. 

• Identificar / exploració de patrocinis amb famílies. 

Delegats  
d’equip 
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Delegats. Tasques als Partits  
Delegats  
d’equip 

• Enviar convocatòries en whats famílies (dia, equip, lloc, jugadors 

convocats, link maps). Acudir al punt de reunió (Pont Parc Central).  

• Portar al partit les fitxes, farmaciola, bidons aigua, fulls assegurança. 

• Presentar tríptic i fitxes de jugadors a l'àrbitre (amb el dorsals correctes). 

• Signar acta (i fer una foto). Demanar l’àrbitre incloure detalls de lesions. 

Revisar resultat final del partit i la identificació dels delegats en l'acta 

• Publicar resultat en whats de delegats. Portar estadístiques. 

• Assegurar que es facin fotos per les xarxes socials. 

• Aconseguir que els jugadors infantils es dutxin ràpidament i ordenada. 

Delegats de 
Camp 

(només partits a casa) 

• Rebre a l'àrbitre 30 minuts abans del partit. Si no es presenta, 

trucar a la federació (636.461.177). 

• Assegurar que tot està preparat: porteries, bancs, taula 

marcador. Revisar xarxes porteries (i posar brides si cal). 

• Preparar el marcador. Portar control del marcador durant el 

partit. 

• Atendre les peticions de l'àrbitre. Té dret a demanar una 

ampolla d’aigua. 

• Protegir l'àrbitre de qualsevol incidència 
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Moltes gràcies!!! 

I FINS AVIAT!!! 
FORÇA SANTCU!!! 


