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La festa de la convivència i de l’esport
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IMATGES I LOGOTIPS
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MASCOTA

“Rosset”
Creació i disseny de Xavier Altimiras
pel CEM Rubí.
Adaptació a format digital a càrrec
d’Elena Casas Cortada

BANDERES

Bandera de Convisport

Bandera dels Maristes de Rubí
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INTRODUCCIÓ

EL CLUB: BREU PRESENTACIÓ
El Club Esportiu Maristes Rubí és una entitat multiesportiva fundada amb esperit de
club de formació. Actualment comptem amb seccions de bàsquet, handbol i futbol sala
i un total de 25 equips.
Als nostres jugadors, des dels més petits als primers equips, els intentem inculcar tot
allò positiu que considerem que té l’esport: la companyonia, la feina d’equip i
l’autosuperació i l’esforç com a fonaments per aconseguir qualsevol meta. Així doncs,
el nostre objectiu és fer difusió social de la importància de practicar esport, i fer-ho
sempre amb respecte i rigor.

QUÈ ÉS EL “CONVISPORT”?
Cada any, i des de ja en fa trenta-vuit, el CEM
Rubí organitza un torneig esportiu molt especial: el
Convisport, la festa de la convivència i de l’esport. El
tret distintiu d’aquest esdeveniment és que,
tradicionalment, a més de la competició esportiva
normal els nostres jugadors acullen un equip rival a
la pròpia llar i hi conviuen durant un cap de
setmana: es tracta d’un intercanvi, ja que
normalment un altre cap de setmana els nostres
equips viatgen per disputar el torneig de l’altra seu.
Evidentment, també hi ha lloc per la competició: a
més de la seu convidada, altres equips maristes,
equips locals, de la comarca o de la província de
Barcelona prendran part en la competició. Enguany,
però, per incompatibilitat amb les seus habituals, no
ens ha estat possible organitzar un intercanvi.
Per a molts de nosaltres, el Convisport és molt més
que un torneig. Intentar definir-lo resulta gairebé impossible, ja que el Convisport no
s’explica o caracteritza, es podria dir que el Convisport es viu o se sent; genera vincles,
lligams i sentiments entorn l’esport i les persones.

QUÈ SIGNIFICA PER LA CIUTAT?
Durant tres dies, gent d’arreu omple els carrers de la nostra ciutat. Això fa que el nom
de Rubí es difongui, i que rebi una quantitat considerable de visitants: jugadors,
entrenadors, delegats, pares i familiars... És a dir: gent de totes les edats i
procedències que visiten la ciutat, hi passen un cap de setmana i que són potencials
consumidors dels serveis, comerços, establiments i allotjaments locals. També cal tenir
en compte que aquests moviments poden impulsar el retorn de les famílies i
incrementar el turisme de la zona pels propers anys.
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Es pot dir que el Convisport, després de trenta-set anys, és una plataforma consolidada
i coneguda, amb totes les conseqüències positives que això genera per una ciutat.

QUÈ IMPLICA PER L’ESPORT DEL VALLÈS?
Durant aquests anys anteriors, el CEM Rubí ha prioritzat la participació dels clubs de la
nostra ciutat i de l’àmbit del Vallès: compartir amb ells aquesta festa de la companyonia
s’ha convertit quasi en una tradició més. El Convisport guarda un espai de trobada
anual per tots aquests equips, que també tenen l'oportunitat de jugar amb els nostres
convidats, equips contra els quals és difícil competir-hi durant la lliga regular. També
implica una plataforma de coneixença esportiva a nivell comarcal de grans dimensions
pel que fa a nombre de participants.
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CONVISPORT 2019
Aquesta XXXVIII edició tindrà lloc a l’escola Maristes Rubí (C/ Magallanes, 65) els
pròxims dies 8 i 9 de juny de 2019.
Des dels últims anys, el projecte esportiu del CE Maristes Rubí s’ha anat ampliant i
consolidant com una proposta sòlida a la ciutat i, després de molts anys, hem renovat
el sistema de competició. Atesa la bona acollida de la proposta, mantenim els partits,
que tornaran a quedar aplegats per categoria i secció.

ACTIVITATS ESPORTIVES
Enguany s’ha organitzat un triangular per cada categoria de bàsquet, futbol sala i
handbol amb la excepció, pel que fa al bàsquet, d’una competició de semifinals i final
per les categories d’infantils i cadets. Hi haurà competició esportiva durant tota la
jornada, un total de 17 hores. També hi haurà exhibicions esportives dels més petits,
els nens i nenes de l’escola esportiva (5-7 anys) i diversos concursos de tir i partits
d’exhibició dels veterans de cada esport.

ACTIVITATS SOCIALS
Durant la competició hi haurà servei de bar i després de l’èxit dels dos Sopars de
Germanor de la nit de dissabte, aquest any tornarem a organitzar-lo. Es podran
comprar tiquets fins el dia 1 de juny i hi estaran convidades totes les autoritats.

PARTICIPANTS
Les seus visitants confirmades al moment d’elaboració d’aquest dossier són:

NS Montserrat Rubí
Rubí Nord Rubí
FS Ponent Terrassa
CB Sant Andreu Sant Andreu de la Barca
CBS Barça Sant Feliu del Llobregat
CEM Sant Les Corts Barcelona
CE Creative Sport Rubí
FS Esclop Sabadell
CH Cerdanyola Cerdanyola del Vallès
Pau Vila Sabadell
CH Castellbisbal Castellbisbal
Espai Tremola Terrassa
CE González Serra Terrassa
FS Esclop Terrassa
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Liceu Politècnic Rubí
AE Centelles Centelles
CB Sant Pere Terrassa
CB Esparreguera Esparreguera
CB Viladecavalls Viladecavalls
BM Barberà Barberà del Vallès
CB Matadepera Terrassa
CB Molins de Rei 2008 Molins de Rei
CB Can Parellada Terrassa
Handbol Rubí Rubí
Handbol Lleida Pardinyes Lleida
Club Handbol Sant Cugat Sant Cugat
UE Barberà Barberà del Vallès
Handbol Egara Terrassa
CB Ripollet Ripollet
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HORARIS I REVISTA
Hi haurà competició el dissabte de 8.30h a 20.30h i diumenge de 8.30h a 14:30h. A
part del fulletó que es repartirà durant el torneig, també podreu seguir els horaris a les
nostres xarxes socials.

Imatge 1 Cartell de l’edició d’enguany, obra d’Ester Marco

La revista de Convisport, que es publica cada any, té una tirada de 5.000 exemplars
(des de fa un parell de cursos, la distribució és a càrrec de Rubí a mà). S’hi podrà
trobar tota la informació logística respectiva al torneig: la relació de seus, les fotos dels
nostres equips, les normatives que regiran la competició... A més dels anuncis dels
nostres patrocinadors. Enguany el cartell del torneig i també portada de la revista s’ha
encarregat a Ester Marco.
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ALTRES
Podreu trobar informació al nostre lloc web habitual (http://cemrubi.maristes.cat),
però la principal activitat se centrarà a les nostres xarxes socials. Hi haurà
actualitzacions a l’instant de tot el que estigui passant al Convisport i hi podreu seguir
els resultats, trobar els horaris del torneig i tota la informació necessària.
El Club Esportiu Maristes Rubí és present també a les xarxes socials. Se’ns podrà
seguir al Twitter (https://twitter.com/CEMaristesRubi), on mantindrem l’activitat i on
podreu aportar el vostre punt de vista amb el hashtag sobre el Convisport
(#convisport2019). També som a Facebook (https://www.facebook.com/cemrubi) i, per
descomptat, a Instagram (https://www.instagram.com/cemrubi/), xarxes que també
mantindrem actualitzades durant els dos dies.

PATROCINADORS I COL·LABORADORS
Cal agrair a tots els serveis, empreses i comerços locals que ens han brindat la seva
inestimable ajuda, sense la qual el Convisport seria un projecte irrealitzable (Podreu
veure els seus anuncis a la revista). També hem de donar les gràcies a tots els
col·laboradors i voluntaris, la majoria pares o persones relacionades d’una manera o
altra amb el club, que amb el seu temps i esforç fan possible que el nostre torneig
compleixi anys i anys animant la vida esportiva de la ciutat.
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ANNEX
NOTA DE PREMSA

El 38è Convisport arriba a la ciutat
Enguany el torneig no ha pogut comptar amb l’intercanvi amb altres seus Maristes però
segueix fidel al seu esperit.
El Club Esportiu Maristes Rubí organitza aquest 2019 la 38a edició del Convisport,
el torneig anual que serveix de cloenda de temporada i que reuneix més de 700
esportistes de tres disciplines (bàsquet, handbol i futbol sala) els dies 8 i 9 de juny a les
pistes del carrer Magallanes.
El torneig, que té com a senyes d’identitat la convivència i l’esport, seguirà sent un
lloc de trobada entre les entitats esportives més destacades de la ciutat i de la
comarca.
El Convisport és un gran torneig històric de la ciutat, que implica la mobilització
d’aproximadament 70 col·laboradors que porten molts mesos treballant per fer-lo
possible. Es comptarà amb servei de bar (que per primera vegada anirà a càrrec d’una
FoodTruck). Després de l’exitós sopar de germanor de la temporada passada, enguany
el dia 8 a la nit es repetirà. Un total de 400 persones ompliran les taules del sopar on
lliurarem entregarà els premis a la Regularitat, a la Progressió i al Compromís que, des
de fa dos anys, volen reconèixer els esforços dels nostres jugadors.
En total, una vuitantena d’enfrontaments de competició oficial i d’exhibició (de
l’Escola Esportiva i de veterans) en les 16 hores de torneig que s’iniciarà el dissabte a
les 8.30 i acabarà el diumenge vora les 14:30. El format de competició, que es va
renovar fa un parell d’anys, tornarà a ser igual després de mantenir la bona rebuda que
va tenir per part dels participants. Com l’any passat, enlloc del tradicional acte de
cloenda, durant tot el torneig s’aniran fent les entregues de premis segons acabin les
competicions.

Comissió Organitzadora 2019
38è Convisport
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PROGRAMA

PROGRAMA CONVISPORT 2019

Dissabte 08
8.30 Començament de la competició
...
20.30 Final de competició
21.00 Sopar de germanor

Diumenge 09
9.00 Començament de la competició
...
14.30 Final de la competició

Durant els dos dies hi haurà servei de fotografia (a càrrec de Xavi Lamarca).
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EXPOSICIÓ
Com cada any, durant el Convisport podreu visitar la sala d’exposició. Allà hi haurà els
trofeus que s’entreguen a junt a una tria de material gràfic d’edicions anteriors
(fotografies, cartells, material vídeo...). Aquí teniu una mostra de les fotografies de
l’edició de 2018:

Imatge 2 Partit de bàsquet contra el Sant Pere de Terrassa.

Imatge 3 Entrega de trofeus i medalles d’una categoria amb intercanvi amb Maristas Zaragoza
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Imatge 4 Escola Esportiva fent el circuit de psicomotricitat

Imatge 5 Partit de HND dins del nostre pavelló.
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Imatge 6 Partit de Futbol Sala a les pistes interiors.

Imatge 7 Una de les entregues de premis del Convisport
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Imatge 8 Imatge del sopar de germanor del dissabte.

ÀUDIOS

(ADJUNTS)

Himne

Lletra i música: Eladi Gallego. Any 1993.
Interpretació: Núria Escudé, Núria Puigventós, Esther Acedo, Jordi Rodríguez, Vicenç
Medina, Eladi Gallego i Pere Sánchez.
Himne del Club Esportiu Maristes Rubí
L’esportiu Marista avança
A Rubí fem pinya d’or
La noblesa és nostra força
I l’honor és el color

La victòria és mar blava
Si juguem amb il·lusió
I la fe que ens agermana
El vaixell que ens duu a port

El joc net és la senyera
I és l’ànima de tot
Ja se sent el crit de força
Endavant! posem-hi el cor

Tall promocional

Noi 1: Ei Rubí! Sabeu què passa aquest 8 i 9 de juny?
Noi 2: I tant que sí! És el Convisport! I ja sabeu què vol dir això: 80 partits de bàsquet,
handbol i futbol sala, inflables per la canalla, servei de bar, rifes esportives...
Noi 1: Ei, i no et deixis el més important! El Sopar de Germanor del dissabte! Ja tens
els tiquets?
Noi 2: Ostres no! M’hi convides tu?
Noi 1: Vinga va, pots venir amb mi... I vosaltres? Us ho perdreu?
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INFORMACIÓ DE CONTACTE
C/Magallanes n. 65
08191 RUBÍ (Bcn)
http://cemrubi.maristes.cat
Telèfon: 93.588.50.22
E-mail: cemrubi@maristes.cat

Responsables:
Coordinació general: Edgar Carretero Estruch
Coordinació de bàsquet: David Méndez Romero
Coordinació d’handbol: Marc Martin Martin
Coordinació de futbol sala: Marc Juan Aromí
Secretari: Manel Sánchez Adame

cemrubi@maristes.cat
basquet.cemrubi@maristes.cat
handbol.cemrubi@maristes.cat
futsal.cemrubi@maristes.cat
cemrubi@maristes.cat

“Convisport no tiene sentido si no hay convivencia, porque no se van a acordar de cuantos goles
metieron, o cuantos goles metimos, sino de los amigos que hemos hecho.”
G. Manel Pou, fundador del Conviport
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C/Magallanes n. 65
08191 RUBÍ (Barcelona)
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http://cemrubi.maristes.cat
Telèfon: 93.588.50.22
E-mail: cemrubi@maristes.cat

