
Productes del Club Bàsquet La Garriga
2022-2023



Que haig de comprar aquesta temporada 
2022-2023?
• Els jugadors del club NO han d’adquirir cap peça esportiva, excepte 

si han d’adquirir o renovar-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:
• Equipació de joc (vermella, grisa i pantalons) (60 €)

• Samarreta d’escalfament (20 €)



Que haig de comprar aquesta temporada 
2022-2023?
• Els jugadors/es que any passat estaven a Escola de bàsquet i passen 

al premini mixte 2014 només han de comprar:
• Les dues equipacions de joc (vermella i grisa) (42€)

• La samarreta d’escalfament i pantalons de joc serveixen els de l’any passat

• Els jugadors/es nous al club de l’Escola de bàsquet:
• Samarreta d’escalfament (20 €)

• Pantaló de joc (18 €)

• El xandall i dessuadora passen a ser opcionals aquesta temporada



Com fer la comanda?
• Entreu a aquesta pàgina web: https://www.marcmart.es/formulario-

pedido-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 enllaç per conèixer números ocupats)

• 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.

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


Com fer la comanda?
• 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. 



Més informació sobre la comanda
• El lliurament de les peces es farà durant el mes d'octubre, abans de 

començar la competició.

• El pagament es farà el mes de novembre via domiciliació bancària.



QUINA ROBA ÉS OBLIGATÒRIA?
Pre-mini fins 

a Sènior
Escola de 
bàsquet

Preu Preu reposició o 
compra extra

Primera equipació (vermella) SI NO 21 € 21 €

Pantalons de joc SI SI 18 € 18 €

Segona equipació (grisa) SI NO 21 € 21 €

Samarreta escalfament SI SI 20 € 20 €

Xandall complert Opcional Opcional 50 € 50 €

Pantalons xandall Opcional Opcional 20 € 20 €

Dessuadora xandall Opcional Opcional 30 € 30 €

Bossa esportiva Opcional Opcional 25 € 25 €

Mitjons Opcional Opcional 8 € 8 €

Mascareta Opcional Opcional 7 € 7 €



Primera equipació oficial del club

PREU

Samarreta joc 21 €

Pantalons joc 18 €



Segona equipació oficial del club 

PREU

Samarreta joc 21 €



Samarreta d’escalfament oficial del club

PREU

Samarreta escalfament 20 €



Xandall oficial del club

PREU

Xandall complert 50 €

Pantalons xandall 20 €

Dessuadora 30 €



Mitjons oficials del club

PREU

1 parell de mitjons 8 €



Bossa esportiva del club

PREU

Bossa esportiva motxillera 25 €



Mascareta del club

PREU

Mascareta reutilitzable 7 €

Fitxa tècnica: http://cblagarriga.lagarriga.ppe.entitats.diba.cat/wp-
content/uploads/sites/63/2020/08/FICHA-TÉCNICA-MASCARILLA-DE-
PROTECCIÓN-PERSONALIZADA-CBLG_final.pdf

http://cblagarriga.lagarriga.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/63/2020/08/FICHA-TÉCNICA-MASCARILLA-DE-PROTECCIÓN-PERSONALIZADA-CBLG_final.pdf


Talla 6 8 10 12 14 16 S M L XL XXL

Samarreta (ample) 39 cm 42 cm 44 cm 47 cm 49 cm 52 cm 55 cm 57 cm 59 cm 62 cm 64 cm

Samarreta (llarg) 61cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 70 cm 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 80 cm

Pantalon (llarg) 39 cm 41 cm 43 cm 46 cm 48 cm 50 cm 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 58 cm

Tallatges equipació esportiva


