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INFORMACIÓ CLUB I EQUIP 

Correu electrònic: club.basquet.la.garriga@gmail.com 

Pàgina web del club: https://cblagarriga.cat 

Coordinador esportiu: Oriol Sabata (670434925) 

Equip: Mini masculí 2012 

Entrenador/a: Artur Salvany (683549776) 

Entrenador/a: Martí Macià (681657538) 

 

Horaris: 

1er dia entrenament: Dilluns 18:00 a 19:15 (Pavelló Ca 
n'Illa) 

2n dia entrenament: Dimecres 17:00 a 18:00 (Pavelló Ca 
n'Illa) 

3r dia entrenament: Dijous 18:00 a 19.00 (Pavelló Ca 
n'Illa) 

Observacions:  

Horari partit com a local: Dissabte 09:15 

Dia d’inici entrenaments: 01 de setembre 

 

QUOTES TEMPORADA 

Per a donar facilitats a les famílies el pagament de les quotes es fraccionarà en 5 rebuts i es formalitzarà per 
domiciliació bancària: 

Quota anual activitat 

fraccionada en 4 

pagaments  

Jugador/a:   

- 400 € quota anual que es fraccionarà en 4 rebuts (100 

€/rebut)   

Jugador/a (segon germà):  

- 310 € quota anual que es fraccionarà en 4 rebuts (77,5 

€/rebut)   

Jugador/a només entrenaments (no competeix partits) 

- 330 € quota anual que es fraccionarà en 4 rebuts (82,5 

€/rebut)   

Quota soci 25 € 

Equipació obligatòria Jugador/a del club : 0 € 

Jugador/a nou al club: 80 € 

Dates pagament Quota activitat fraccionada en 4 rebuts: 

- Octubre 2022, Gener 2023, Març 2023 i Maig 2023 

Quota soci i equipació esportiva:  

- Novembre 2022 
 

 

QUÈ HAIG DE FER PER PODER JUGAR AL CLUB O RENOVAR LA INSCRIPCIÓ? 

Jugador/a del club  

1. Actualització de les dades de contacte, correu electrònic, foto, dades sobre la domiciliació bancària, etc. si és 
necessari (rebreu un segon correu amb un link on podeu accedir a la fitxa de soci del jugador/a per 
actualitzar qualsevol dada que considereu).   

2. Signatura de la llicència federativa que permet jugar els partits oficials de la FCBQ i disposar d’assegurança 
mèdica en cas d’accident esportiu: 

mailto:club.basquet.la.garriga@gmail.com
https://cblagarriga.cat/
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a. Aquest tràmit s’haurà de fer a partir del 25 d’agost mitjançant l’aplicació mòbil APP 
BQBàsquetCatala, un cop el club hagi inscrit els equips i jugadors a la Federació. 

b. En el següent enllaç us deixem el manual de com fer-ho (no feu cas de l’apartat de pagament 
perquè no aplica): 
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2530/PROCEDIMENT%20LLICENCIES%20F
EDERATS.pdf  

c. El mateix 25 d’agost rebreu un correu recordatori per fer aquest tràmit 

Jugador/a nou al club o que vau estar provant durant el mes de juny 

1. Donar-se d’alta a l’aplicació de socis del club: http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php i 
adjuntar els següents documents (en format imatge o PDF i que no pesin més de 5 MB): 

a. DNI/NIE o passaport del jugador/a 

b. Targeta sanitària individual del jugador/a 

c. Fotografia del jugador/a 

d. Carta de baixa del club origen (només en els casos de jugadors/es que la temporada anterior 
jugaven en un altre club) 

2. Signatura de la llicència federativa que permet jugar els partits oficials de la FCBQ i disposar d’assegurança 
mèdica en cas d’accident esportiu: 

a. Aquest tràmit s’haurà de fer a partir del 25 d’agost mitjançant l’aplicació mòbil APP 
BQBàsquetCatala, un cop el club hagi inscrit els equips i jugadors a la Federació. 

b. En el següent enllaç us deixem el manual de com fer-ho:  (no feu cas de l’apartat de pagament 
perquè no aplica): 
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2530/PROCEDIMENT%20LLICENCIES%20F
EDERATS.pdf   

c. El mateix 25 d’agost rebreu un correu recordatori per fer aquest tràmit 

Com lliurar aquests documents? 

El canal preferent per enviar la documentació requerida és el formulari web per renovar la inscripció o tramitació de 
l’alta (l’enllaç el rebreu per correu electrònic). 

Si algú no pot trametre la documentació per aquest canal podeu utilitzar el correu electrònic del club 
(club.basquet.la.garriga@gmail.com) o com a novetat mitjançant l'APP de socis des del vostre mòbil.  

Data límit lliurament:  

• Els jugadors/es del club han de signar la fitxa mitjançant l’app abans de l’inici dels entrenaments per tal de 
disposar de cobertura mèdica des de l’inici o sinó, sota la vostra responsabilitat, abans de l’inici de la 
competició 

• Els jugadors/es nous al club han de fer l’alta (http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php) 
abans del 25 d’agost per tal que des del club puguem inscriure’ls a la Federació i així poder signar la fitxa 
abans de l’inici dels entrenaments. 

 

 

EQUIPACIÓ ESPORTIVA  

Que haig de comprar aquest any? 

• Els jugadors del club NO han d’adquirir cap peça 
esportiva, excepte si han d’adquirir o renovar-

Com fer la comanda? 

• Entreu a la botiga en línia del club: 
https://www.marcmart.es/formulario-pedido-

https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2530/PROCEDIMENT%20LLICENCIES%20FEDERATS.pdf
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2530/PROCEDIMENT%20LLICENCIES%20FEDERATS.pdf
http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2530/PROCEDIMENT%20LLICENCIES%20FEDERATS.pdf
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2530/PROCEDIMENT%20LLICENCIES%20FEDERATS.pdf
mailto:club.basquet.la.garriga@gmail.com
http://cblagarriga.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php
https://www.marcmart.es/formulario-pedido-cblg
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ne alguna. 

• Està previst canviar la totalitat de l’equipació  la 
temporada 2023-2024 ja que el club celebrarà 
els seus 50 anys i aprofitarem aquesta 
efemèride per renovar totes les peces 
esportives del club.  

• Per aquest motiu i evitar costos innecessaris 
només serà obligatori per als jugadors/es nous 
al club comprar la següent equipació 
imprescindible per jugar els partits: 

o Equipació de joc (vermella, grisa i 
pantalons) (60 €) 

o Samarreta d’escalfament (20 €) 

• El xandall i dessuadora passen a ser opcionals 
aquesta temporada 

 

cblg    

• La contrasenya per accedir és aquesta: cblg2020 

• Indiqueu les vostres dades de contacte, l’equip 
on jugueu i el número que teniu de la vostra 
equipació (en el cas dels nous jugadors indiqueu 
el que us agradaria tenir. Consulteu números 
ocupats: https://cblagarriga.cat/wp-
content/uploads/2022/08/numeros_ocupats_C
BLG_2022_2023.pdf  

• Seleccioneu les peces que vulgueu comprar o 
renovar (les que no vulgueu només heu 
d'indicar "No" i les que SI heu d'indicar la talla) 

• Utilitzeu el camp d'observacions per indicar si 
voleu comprar alguna peça addicional (per 
exemple, les mascaretes o els mitjons) o 
qualsevol indicació que considereu important. 

• Un cop finalitzada la comanda rebreu un correu 
electrònic amb el resum de la comanda però 
tant el pagament com el lliurament ho 
centralitzem des del club. 

• La data límit per fer la comanda és el 21 

d’agost. Aquells que facin la comanda fora de 

termini no podem garantir el lliurament del 

material abans de començar la temporada. 

 

Resum dels preus: 

 Jugador/a 
club 

Jugador/a 
nou 

Jugador/a 
escola bàsquet 

Jugador/a nou 
escola bàsquet 

Reposició o 
compra  

Primera equipació 
(samarreta de joc) 

--  

*  

21 € -- NO 21 € 

Pantalons de joc primera 
equipació 

-- 18 € -- 18 € 18 € 

Segona equipació 
(samarreta de joc suplent) 

-- 

* 

21 € -- NO 21 € 

Samarreta escalfament -- 20 € -- 20 € 20 € 

Equipament opcional 

Dessuadora xandall 30 € 

Pantaló xandall 20 € 

Bossa esportiva  25 € 

https://www.marcmart.es/formulario-pedido-cblg
https://cblagarriga.cat/wp-content/uploads/2022/08/numeros_ocupats_CBLG_2022_2023.pdf
https://cblagarriga.cat/wp-content/uploads/2022/08/numeros_ocupats_CBLG_2022_2023.pdf
https://cblagarriga.cat/wp-content/uploads/2022/08/numeros_ocupats_CBLG_2022_2023.pdf
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Mitjons  8€ 

 

*Els jugadors/es del premini mixte 2014 que l’any passat jugaven a l’Escola de bàsquet han de comprar l’equipació de 

joc 

Enllaç al catàleg de productes esportius del club: enllaç 

 

CAL PASSAR LA REVISIÓ MÈDICA I LLIURAR EL CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU? 

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha comunicat que la propera temporada 2022-2023, igual que la darrera 
temporada, NO CALDRÀ LA PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT MÈDIC PER TRAMITAR LA FITXA FEDERATIVA. 

Per tant, la decisió és vostra i en cas de voler passar la revisió mèdica haureu de fer-nos arribar el certificat mèdic al 
fer la renovació/alta o per correu electrònic i aquest haurà d’estar degudament omplert, signat i segellat pel Metge 
col·legiat que realitzi la revisió mèdica: 

• CME VÀLID PER ELS NASCUTS L’ANY 2007 I POSTERIORS: 
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2507/Certificat%20M%C3%A8dic%20Esportiu%20(
CME),%20nascuts%20l'any%202007%20i%20posteriors%20(Temporada%202022-23).pdf  

• CME VÀLID PER ELS NASCUTS L’ANY 2006 I ANTERIORS: 
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2506/Certificat%20M%C3%A8dic%20Esportiu%20(
CME),%20nascuts%20l'any%202006%20i%20anteriors%20(Temporada%202022-23).pdf  

 

 

APLICACIÓ MÒBIL COM A SOCI DEL CLUB 

L’empresa que tenim contractada per gestionar el dia a 
dia del club (gestió de socis, comunicats, domiciliació 
dels rebuts, etc.) ofereix una APP gratuïta pel mòbil que 
us serà de molta utilitat ja que podreu accedir a la vostra 
fitxa de soci, actualitzar dades, adjuntar els documents 
per formalitzar l’alta,  llegir els comunicats, rebre 
notificacions, visualitzar els rebuts, etc. 

Aquesta APP està disponible tant per ANDROID com per 
IOS: 

• Enllaç APP Android: Playoff Entidades: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.playoff.playoffclubs&gl=ES) 

• Enllaç descàrrega APP IOS: Playoff: 
https://apps.apple.com/es/app/playoff/id13246
08384) 

Un cop instal·lada el funcionament és molt senzill: 

• Buscar el nom del club (Club Bàsquet La Garriga) 

• Informar l’identificador (DNI, passaport o 
targeta sanitària del jugador/a o del pare/mare 
que sigui soci numerari) 

• Informar la data de naixement i ja està!!!! 

• I un cop dins podreu veure les vostres dades de 
contacte, actualitzar-les, visualitzar els rebuts i 
comunicats, etc. 

 

 

https://cblagarriga.cat/wp-content/uploads/2022/08/presentacio_equipacions_cblg_2022_2023.pdf
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2507/Certificat%20M%C3%A8dic%20Esportiu%20(CME),%20nascuts%20l'any%202007%20i%20posteriors%20(Temporada%202022-23).pdf
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2507/Certificat%20M%C3%A8dic%20Esportiu%20(CME),%20nascuts%20l'any%202007%20i%20posteriors%20(Temporada%202022-23).pdf
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2506/Certificat%20M%C3%A8dic%20Esportiu%20(CME),%20nascuts%20l'any%202006%20i%20anteriors%20(Temporada%202022-23).pdf
https://www.basquetcatala.cat/document/getdocument/2506/Certificat%20M%C3%A8dic%20Esportiu%20(CME),%20nascuts%20l'any%202006%20i%20anteriors%20(Temporada%202022-23).pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playoff.playoffclubs&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playoff.playoffclubs&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/playoff/id1324608384
https://apps.apple.com/es/app/playoff/id1324608384

