Benvinguts
Temporada 2015

CARTA DEL PRESIDENT

Abans que res, vull donar-vos la benvinguda a tu i a la teva família.
Tant si desconeixes totalment el nostre esport, com si ja hi tens experiència, el nostre
objectiu és desenvolupar les teves habilitats perquè aconsegueixis ser un bon jugador
de beisbol, però sense oblidar aspectes bàsics com són la companyonia i el respecte
pels altres (tècnics, jugadors del teu equip i dels altres equips, àrbitres, etc.).
El meu consell és que t'asseguris que realment t'agrada el beisbol abans de prendre la
decisió de donar-te d'alta en el nostre club. I per a això, res millor que participar en
alguns entrenaments i veure si t'agrada. Si a més vens a veure algun partit, encara
millor.
Amb aquestes pàgines pretenem aclarir els dubtes, tant d'horari i organització com de
l'esport en si, que sorgeixen habitualment a les persones que, com tu, s'acosten al
nostre club. Si necessites més informació, no dubtis en demanar-la al delegat del teu
equip.
Espero que l'experiència sigui del teu grat, i que ben aviat siguis un més dels
integrants dels nostres equips.
Ben cordialment,
JOSEP JUANEDA
President
Club Beisbol Barcelona

DISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES
Els equips que integren el nostre club són els següents:
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Sènior 1a Catalana
Sènior Divisió d'Honor

Jugadors
Jugadors
Jugadors
Jugadors
Jugadors
Jugadors
Jugadors

nascuts
nascuts
nascuts
nascuts
nascuts
nascuts
nascuts

el
el
el
el
el
el
el

2004 o posteriors
2004 o posteriors
2002 i 2003
2000 i 2001
1997, 1998 i 1999
1996 o anteriors
1996 o anteriors

HORARIS I UBICACIÓ DELS ENTRENAMENTS
Totes les categories entrenen a l'estadi Pérez de Rozas de Montjuïc (molt a prop del
Palau Sant Jordi)
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Sènior 1a Catalana
Sènior Divisió d'Honor

Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00
Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00
Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00
Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00
Dimarts i dijous de 19:00 a 21:00
Dimecres i divendres de 20:30 a 22:30
Dimarts, dimecres i dijous de 20:30 a 22:30

La nostra temporada d'entrenaments és similar al període escolar.

HORARIS DELS PARTITS
Depèn de la jornada, però habitualment són els següents:
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Sènior 1a Catalana
Sènior Divisió d'Honor

Dissabtes a les 10:00
Dissabtes a les 12:30
Dissabtes a les 10:00
Dissabtes a les 12:30
Divendres a les 19:00 o dissabtes a les 16:00
Diumenges a les 11:00
Dissabtes a les 18:00 i diumenges a les 11:00

Totes les categories disputen els seus partits com local a l'Estadi Municipal Pérez de
Rozas de Montjuïc.
El beisbol és un esport molt concentrat geogràficament al Baix Llobregat i la majoria
dels nostres desplaçaments són propers a Barcelona ciutat: L’Hospitalet, Sant Boi,
Viladecans i Gavà. Excepcionalment tenim algun desplaçament més llunyà com
Manresa o Vic.
La nostra època de competició sol ser de mitjans de febrer a finals de juny i de
mitjans de setembre a finals de novembre.

ORGANIGRAMA DEL CLUB
Nom
Josep Juaneda Barber
Jorge Miqueleiz
José Luis Riera
Manuel Cuevas
Natàlia Foguet
Ferran Guillén
Eric Segura
Mireia Pertegàs
Pedro Bonilla
María Valle Hernández
Oscar Román
Manuel Cuevas
Ángel Aguado
Lula Villalva
José Luis Riera
Carina Villagrassa
Marc Juaneda
Juan Carlos Cadenas
Oscar Jiménez
Abel Jiménez
Neila Adillon

Funció
President
Director tècnic
Coordinador tècnic
Administració
Coordinadora logística
Coordinador i webmaster
Tècnic Benjamí
Delegada Benjamí
Tècnic Aleví
Delegada Aleví
Tècnic Infantil
Delegat Infantil
Tècnic Cadet
Delegada Cadet
Tècnic Juvenil
Delegada Juvenil
Tècnic Sènior
Delegat Sènior
Escola de Beisbol Sènior
Escola de Softbol Sènior
Equip de Softbol

Correu electrònic: admin@beisbolbarcelona.com
Correu electrònic: dirtec@beibolbarcelona.com
Pàgina web: www.bateando.com

QUÈ CAL PER A ENTRENAR?
Per a entrenar et calen roba i calçat esportiu, bàsicament:









Pantalons llargs (tipus xandall o més gruixuts). Al beisbol és normal lliscar per
terra, i amb els pantalons llargs s'eviten les rascades.
Samarreta d'esport, de màniga curta o llarga depenent de l'època de l'any.
A l'hivern cal portar a més a més una peça de roba que abrigui (dessuadora,
jersei, impermeable, etc.).
Gorra. Imprescindible en el beisbol.
Calçat esportiu. Si és amb tacs de goma (multitacs o tipus turf) perfecte. Si no,
sabatilles d'esport.
Guant. En els primers entrenaments potser te'n podrem deixar algun, però el
guant és una cosa personal i cada jugador ha de tenir el seu. Molt important: el
guant ha de ser sempre de la mà no hàbil (és a dir per als dretans el guant va a la
mà esquerra, i per als esquerrans, a la dreta). Si no saps quin guant et cal (mida,
tipus, etc.) parla amb el teu entrenador. Ell t'assessorarà.
Protector genital. Una vegada comencis la teva activitat en el club, és de caràcter
obligatori. Consulta amb l'entrenador per a equipar-te.

El club aporta la resta del material necessari: bats, cascos, proteccions de catcher,
etc., per la qual cosa no és necessari que compris res més.

COST DE L'ACTIVITAT
Si la teva família i tu decidiu que entris a formar part del club, el cost que haureu
d'assumir és el següent:
- Cost anual carnet soci. Per a participar a les activitats del nostre club cal ser
soci o bé fill de soci (per als menors d'edat). La quota anual de soci és de 50
euros i es paga el mes de gener de cada any. Per als socis que s'incorporen un
cop començat l'any, es cobra en el moment de l'alta.
- No existeix cap pagament en concepte de matrícula però cal adquirir la roba
d'entrenament (samarreta 8 euros i dessuadora 20 euros) i la gorra (20 euros).
- De la roba de partit, se t'entregaran uns pantalons i un cinturó així com una
casaca. Els pantalons tenen un cost de 20 euros. Per a la casaca i el cinturó
hauràs de deixar un dipòsit de 40 euros*.
* Les casaques son cares i molt resistents, per la qual cosa els 40 euros enlloc
de preu de compra es consideren dipòsit. Si la tornes en bon estat perquè
deixes l'activitat se't retornaran els diners. Igualment, si et queda petita i la
tornes en bon estat te la canviarem per una de més gran sense cap cost
addicional.
- Quotes mensuals. Pagament de 9 quotes mensuals de 30 euros, per als
jugadors que l'u de gener tinguin 14 anys o menys, i 37 euros per a la resta.
Les quotes es cobren de febrer a juliol i de setembre a novembre.
La participació en campionats fora de Catalunya pot requerir aportacions addicionals
per al transport i l'allotjament.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRAMITAR L'ALTA
Perquè puguem tramitar la teva alta ens cal la següent documentació:




Full de sol·licitud d'alta de soci (inclòs al final d'aquestes pàgines).
Full de dades del jugador (inclòs al final d'aquestes pàgines).
Fotocòpia DNI / Passaport / Targeta de residència.

ALTA FEDERATIVA
Una vegada estiguis donat d'alta al club podràs entrenar amb normalitat amb el teu
equip.
Quan el teu entrenador ho consideri convenient, et farem fitxa federativa i a partir
d'aquest moment podràs ser convocat per a jugar els partits.
Per a fer l'alta federativa només cal que portis una fotocòpia del DNI/
Passaport/Targeta de residència si no ho vas fer en donar-te d'alta al club, i que tu i el
teu pare, mare o tutor signeu l'imprès corresponent.

COBERTURA SANITÀRIA
Mentre no tinguis fitxa federativa no tindràs cap cobertura sanitària especial, per la
qual cosa en cas de lesió hauràs d'anar a la Seguretat Social, mútua o assegurança
privada que tinguis.
Quan tinguis fitxa federativa, tindràs també la cobertura de la mútua esportiva. Si has
d'anar a la mútua esportiva, parla-ho abans amb el teu delegat.
En no ser el beisbol un esport de contacte, hi ha poques lesions d'importància. Petites
contusions i esgarrapades en tirar-se a terra són les lesions més habituals.

ÉS EL BEISBOL UN BON ESPORT PER AL MEU FILL?
El desconeixement general del beisbol fa que molts pares es facin aquesta pregunta (o
ens la facin directament a nosaltres). Realment creiem que el beisbol és un gran
esport per a la formació personal dels infants.
Els nostres arguments a favor d'aquesta afirmació són els següents:
És un esport d'equip, però és clarament identificable l'acompliment personal
Practicar un esport d'equip ajuda a la socialització del nen/nena (coordinació, treball
conjunt, compenetració, etc.), però pot tenir un inconvenient: dins del grup una
actuació individual pot quedar amagada (p.e. en el futbol un jugador marca un gol,
però un altre li ha passat la pilota, un altre s'ha desmarcat enduent-se el defensa,
etc.).
En el beisbol és més fàcil valorar l’actuació individual. Per exemple, quan surts a batre
estàs sol. La pilota ve i l'has de copejar.
És un esport estratègicament molt ric i per tant, requereix intel·ligència
Els nens no solament han de saber fer físicament les coses, sinó que han d'entendre
perquè es fan i quin és el seu efecte. El defensor que atrapa una bola i la tira
perfectament a la base equivocada... no ho està fent bé, i a més se n'adona
immediatament.
El beisbol ajuda a desenvolupar la rapidesa mental.
És un esport que requereix paciència
Molts pares es queixen que els infants van massa accelerats i no reflexionen.
Quan en el beisbol anem a batre, si intentem fer-ho en tots els llançaments, siguin
bons o dolents, gairebé mai no arribarem a la base.
Els nens aprenen ràpidament la necessitat de saber esperar.
És un esport on hi ha una gran companyonia
En ser un esport minoritari, és molt rar veure un partit aspre, amb insults, baralles,
etc. Sens dubte cada equip vol guanyar, però les relacions amb els jugadors d'altres
equips solen ser excel·lents.
És un esport mixt
Fins als 14 anys, als equips juguen conjuntament nens i nenes.

