
Com bé sabeu, la temporada ja ha començat, 

i des del Club Esportiu Maristes Rubí volem 

donar-vos la benvinguda! 

INSCRIPCIONS: 

Des de l’oficina tècnica  del  Club us dema-

nem que agilitzeu el procés d’inscripció dels 

vostres fills lliurant el full d’inscripció signat: 

són molt importants perquè puguem fer els 

tràmits oportuns amb les federacions i els 

consells esportius. 

STAGE DE PRETEMPORADA: 

Aquest mes de setembre, com cada any, es 

farà l’Stage de pretemporada, enguany els 

dies 22, 23 i 24 de setembre. Durant un cap 

de setmana, esportistes del Club i els seus 

entrenadors fan preparació física, tècnica i 

tàctica, a més d'anar-se coneixent en diver-

ses dinàmiques de grup i en la convivència 

diària durant els dos dies.  

Podeu trobar la informació detallada al web. 

Recordeu que cal lliurar la inscripció abans 

del dia 20 de setembre a la oficina del Club. 

REVISIONS MÈDIQUES: 

La revisió mèdica anual que han de passar 

els jugadors federats inclou electrocardiogra-

ma i espirometria. Aquesta es durà a terme a 

les instal·lacions de l’escola, amb la Unitat 

Mòbil que porta l’equip mèdic a les hores 

d’entrenament. És molt important que els 

nens vinguin a la revisió el dia establert ja 

que sinó hauran de traslladar-se a la consulta 

del metge. 

Dilluns 18 B. Mini Femení B, H. Cadet, B. 

Cadet Femení, B. Júnior, FS. Sènior. 

Dimarts 19: FS Aleví A i B, B. Mini Femení A, 

B. Mini Masculí, B. Preinfantil Masculí, FS 

Cadet A, B. Cadet Masculí. 

Dimecres 20: H. Infantil, B. Infantil Femení, 

FS. Juvenil, B. Sots25. 

REUNIÓ  D’INICI DE TEMPORADA: 

Enguany la reunió de presentació del Club 

amb els pares serà el dia 20 de SETEMBRE a 

les 19h. Ens trobarem a la Sala Champagnat 

de l’escola. És molt important l’assistència a 

la reunió per part d’un membre, com a mínim, 

de cada família.  

EQUIPAMENTS:  

Tots aquells que veu fer la prereserva de la 

roba esportiva al final de temporada passada 

podreu passar a recollir-la a 

partir del proper dia 18 de se-

tembre per l’Oficina del Club.  

L’equipament obligatori per ca-

da jugador inclou:  

• samarreta i pantalons de competició 

• motxilla  

• (només bàsquet) samarreta d’entrenament  

Les famílies que encara no hagin fet la comanda podran 

fer-les, com cada any, a l’oficina del club. 

Us recordem que disposem d’altres complements de 

roba del club (com la dessuadora o el polo de passeig) 

que podeu adquirir a l’oficina tècnica. 

NEWSLETTER 

Recordeu que des del web, també us podeu inscriure a 

un newsletter, un butlletí d’informació mensual que po-

dreu rebre al vostre correu. Sempre estareu al dia de 

totes les novetats del club!  

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

El nostre Reglament de Règim Intern, aprovat el setem-

bre de 2015 i que marca la normativa del nostre club, és 

accessible al nostre web. Atesa 

la importància d’aquest docu-

ment i amb intenció que tothom 

s’hi pugui familiaritzar, enguany 

us hem inclòs un codi QR en 

aquest primer comunicat perquè 

hi accediu directament. També 

el  trobareu a  l ’apartat 

“Documents” del web.  

EQUIP DE COORDINACIÓ. CONTACTE: 

Donem la benvinguda als nous coordinadors d’handbol i 

bàsquet, Marc Martín i David Méndez, i esperem que 

facin tan bona feina com els seus predecessors, en Pol 

Aumatell i en David Alcántara. A continuació teniu les 

persones de contacte del Club Esportiu de cara la nova 

temporada: 

• Coordinador Handbol - Marc Martín  

handbol.cemrubi@maristes.cat 

• Coordinador Bàsquet - David Méndez 

basquet.cemrubi@maristes.cat 

• Coordinador Futbol Sala - Jesús Sanz 

futsal.cemrubi@maristes.cat 

• Coordinador General - Edgar Carretero 

cemrubi@maristes.cat 

• Secretària — Elena Casas 

cemrubi@maristes.cat 
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