Reunió Pares Dilluns 17/09/2018 convocada 19:15, començament 19:30.
TEMES TRACTATS
Horaris:
-

-

-

Explicació de perquè s’han hagut de canviar els horaris. NO hem tingut els horaris
oficials fins el dia 12/09/2018 i el club de patinatge ha ocupat tota la tarda del
dimecres sense dret a replica o discussió al respecte.
Explicació de perquè un dels dies haurà de ser a pista exterior. Referent també a
aquesta pèrdua d’hores derivada de l’ocupació del dimecres per part del patinatge,
s’ha buscat l’alternativa de fer un entrenament a pista exterior.
Explicació del canvi d’entrenadors. Principalment el canvi d’entrenadors respon a la
conveniencia de que un equip no tingui el mateix entrenador durant més de 2-3
temporades consecutives perquè no s’estableixin dinàmiques no desitjades i
fomentar l’adaptació al canvi dels nostres jugadors. A més aquest canvi d’entrenador
també ve condicionat per incompatibilitat de l’anterior entrenador Eric Ruiz de
continuar als comandaments dels dos equips. D’altra banda potser em trigat més
temps del que seria desitjable degut a que voliem tancar als millors entrenadors
possibles per els nostres equips i demanem disculpes per no haver pogut fer la
presentació formal dels mateixos. L’entrenador del del Cadet serà Marçal Fortuny, un
entrenador jove molt competent que ja va estar ajudant al campus de bàsquet
aquest estiu, i l’entrenador del Preinfantil serà Joan Sigüenza, un entrenador amb
molta experiència i vell conegut a les pistes. Així mateix comptarem amb la Laura
Artola, entrenadora del equip femení que teniem l’any passat, com a entrenadora
auxilia y segona entrenadora. Portarà un entrenaments setmanals en solitari sota les
directrius dels primers entrenadors per a que es hi hagi consistencia en els mateixos.
També comptarem per l’equip preinfantil amb l'ajut de Pau Salamanca (tal i com va
ocórrer l’any passat) i de Nil Boltà com a nova incorporació, ambdós jugadors del
nostre cadet

-

Sobre la tecnificació. La figura que teniem enparaulada i de la que estavem molt
esperançats per fer la tecnificació ens ha fallat a l’últim moment, restem a l’espera de
veure si Dídac Fortuny (entrenador del campus de bàsquet) podrà assumir aquest
rol. En cas que no fos possible, intentarem buscar alternatives ja que no ens
agradaria haver de deixar d’oferir aquest servei.

-

A continuació oferim una taula dels horaris d’entrenaments. Com es pot veure, es
contemplen els entrenament a pista exterior i els entrenament que realitza
individualment l’entrenadora Laura Artola.

Comunicació amb els pares:
-

-

Fins ara la junta no estava als grups de pares. Això s’ha solucionat recentment amb
l’inclusió d’Àlex Flores, secretari de la junta, als grups per poder fer comunicacions
de la junta, així com recollir peticions, queixes, opinions, …
També es seguirà fent servir la comunicació via mail per tindre dues vies d’entrada
de l’informació que va dirigida als pares.
En aquesta direcció estem gestionant quan es farà la revisió del cens de socis per
que no hi hagi més problemes amb les comunicacions. Es farà tan bon punt sigui
possible, segurament un dijous després de cada entrenament.

Quotes:
-

Tal com vam prometre l’any passat, aquest any hem baixat les quotes en un 10%.
Per tant les aquest any les quotes queden així:
Quotes -10% / inclós soci, federació, etc.
3 Pagaments
(Quota de l’any passat --> 300) Preinfantil Total:270
Fraccionat en: 130/70/70
(Quota de l’any passat --> 350) Cadet
Total: 315€
Fraccionat en: 175 / 70 / 70
La nostre intenció és fer el pagament de la primera quota aquest octubre per
solventar gastos federatius.

Revisions mediques:
-

Tots els jugadors del club tenen la revisió vàlida per aquesta temporada amb
les següents excepcions:
- Alvaro Beatove (que aquest any ja no és vàlida);
- Eric Recio (sembla que a la federació no els consta com a pujada, per
tant tornarem a pujarla i a priori s’hauria de solucionar);
- Noves incorporacions.

Sol·licitud de llicència:
-

La sol·licitud llicència esta la web, a l’apartat de temporada actual (siusplau
descarregar omplir, signar i enviar al correu)

Material:
-

-

Normativa:
-

Aquesta temporada volem encarregar Pantalons Blaus que complementin la
samarreta de la segona equipació necessitariem que ens ajudessiu a
organitzar-ho en un excel per cada equip amb les talles.
Els jugadors nous demanar si us plau als seus companys la talla de
l’equipació complerta per poder enviar-nos la informació.
Estem parlant amb patrocinador per subvencionar el xandall de cara al fred,
especialment ara que es fa un entrenament a fora. En cas de no arribar a un
acord amb el patrocinador es mirarà de fer perquè hi hagi xandall igualment.

La 2a equipació seguirà sent obligatoria un dia a la setmana, aquest any
dijous.
S’ha d’arribar al pavelló amb calçat que no sigui de basquet i posar-se les
bambes de basquet abans de sortir a la pista.
La dutxa es obligatoria al poliesportiu.
Queda prohibit entrar o sortir per portes d’emergencia.

Objectius de la temporada:
-

Els valors son els mateixos que els de la temporada passada ja que van lligats a
l'essència del club i son els següents: Créixer, Aprendre, Valors, Diversió i Esport.

NOVETATS PER AQUESTA TEMPORADA
-

Cada any ens agrada fer una oferta més completa pels nostres membres. En
aquesta direcció, en agradaria presentar-vos un parell d’activitats noves:
- Tallers de prevenció de lesions amb na Laura Artola (Estudis en Fisioterapia)
- Taller sobre l’arbitrage amb l’Enric Bellver (Àrbitre durant molts anys).

Aclariment Assamblea General
Devant la confusió que va provocar la Asamblea General extraordinaria d’aquest estiu,
després d’actualitzar el cens es procedirà a convocar la Asamblea General Ordinaria amb el
corresponent ordre del dia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalment es va fer un torn de preguntes per tractar de contestar tots dubtes que poguessin
haver quedat o sorgit durant la reunió i es va prosseguir fins que no van quedar cap punt
més a tractar. Algunes de les reflexions que van quedar paleses són:
- Cerca activa de jugadors per ampliar tant els equips de base com els que ja formen
part del club. Respecte aquest punt, com es va explicar, ja estan previstes accions
durant aquesta temporada
- Possibles accions per comunicar el rebuig cap a les decisions unilaterals del
Ajuntament respecte els horaris.
Si hi ha algun punt que es va tractar i no està redactat, estem totalment a disposició dels
pares i socis per aclarir qualsevol dubte.

