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El Nostre Club
Història
Va ser durant l’any 1948 quan la Penya Silenci va començar a practicar
l’Hoquei a la pista del Roure de L’Ateneu amb un disc enlloc d’una pilota. Un
personatge de la Penya Silenci, en Fidel Poll va agrupar a tots aquells joves
i els va ajuntar per formar el primer equip del nostre poble , va ser el
primer equip d’Hoquei a Sant Just, corria l’any 1955.
Al 1959 es constitueix el Club com Entitat amb la presentació dels seus
estatuts. En un principi l’ equip estava Federat com a Tercera Catalana , en
poc temps el Club creix i es varen crear categories inferiors de gran nivell,
de tots ells, el Juvenil va ser el que mes èxits va aconseguir;
Any 1966-1er Campionat d’Espanya a Madrid.
Any 1967-4rt Campionat d’Espanya a Pamplona.
Any 1968-3er Campionat d’Espanya a Barcelona.
Durant els anys següents varen sorgir nous equips i el H. C. Sant Just es va
convertir amb un Club de gran categoria, fins arribar als anys 70, on el
primer equip juga a 1a Divisió Nacional i es manté durant 6 anys al màxim
nivell esportiu de l’Hoquei.
Passat un parèntesi de poca activitat degut a la construcció d’un nou
poliesportiu, a l’any 2004 és constitueix una nova junta directiva que en
constant evolució, treballa amb noves idees i projectes, per tornar al Club al
seu lloc i per això està potenciant al màxim totes les categories i molt
particularment, al que ha de ser el futur del Club, les Bases.
Instal·lacions
Actualment l’Hoquei Club Sant Just desenvolupa les seves activitats al
Complex Esportiu Municipal “La Bonaigua” de Sant Just Desvern.
Aquestes instal·lacions consten de:
Sala d’Entitats dotada de tots els serveis ofimàtics.
Horari d’atenció: de 18 a 20 hores de dilluns a divendres Tel: 934 731 108
e-mail: entitatsesportives@santjust.org
Pista exterior, Pista Interior, Vestuaris Exteriors, Vestuaris Interiors,Sala de
Reunions, Sala Material per Delegats i Escola, Sala Material Porters.
Sala Oficina de l’Hoquei Club Sant Just
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Escola i Equips
El nostre Club està format per dos escoles i equips de competició, amb un
gran nombre de nens/nenes a l‘escola i un gran nombre de jugadors
federats.
Escola de Patinatge i Hoquei al Complex Esportiu la Bonaigua
15 Equips de competició de totes les categories, el nostre primer equip
sènior està a Nacional Catalana .
Valors
Esportivitat, Continuïtat i Honestedat, són els pilars de tota la nostra
actuació.
Esportivitat : Volem que tot jugador, tècnic i/o representant de l’Hoquei
Club Sant Just, sigui un exemple en conducta esportiva valorant i defensant
els valors competitius de l’esport , respectant a tots els nostres contrincants
i respectant totes les decisions arbitrals
Continuïtat : Volem que el nostre Club desenvolupi la seva activitat al llarg
del temps, i que segueixi existint durant molts anys. Per assegurar el futur
esportiu dels nostres jugadors i de les persones que treballen pel Club, els
nostres Tècnics. La continuïtat ens obliga a pensar constantment en el
demà.
Honestedat : No volem l’Esportivitat ni la Continuïtat de qualsevol manera
ni a qualsevol preu. Volem que la honestedat acompanyi totes les nostres
accions. Honestedat amb nosaltres mateixos, honestedat amb totes les
persones que formen el Club, honestedat amb els nostres jugadors,
honestedat amb el nostre equip tècnic i evidentment honestedat amb tot el
nostre entorn.
Missió i Visió
La nostre Missió és fer arribar l’esport de l’Hoquei als nens i nenes de Sant
Just. La nostre Visió és ser un punt de referència de l’Hoquei a Catalunya.
Projecte Esportiu
Amb el nostre projecte volem despertar en els jugadors l’esperit esportiu
amb l’objectiu principal de desenvolupar les seves qualitats físiques en
benefici de la seva salut tant física com psíquica, fomentant el treball en
equip, la competitivitat sana i l’esforç de superació. Les línies generals del
nostre projecte esportiu són les següents:
Educar a traves del joc aconseguint crear bons esportistes i millors
persones, formats a traves dels valors de l’esport, gaudint de la activitat i
d’identificació amb l’hoquei.
Entendre l’esport com un mitja i no com un fi, per aconseguir el
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desenvolupament integral de la persona. A l’Hoquei Club Sant Just
predominarà l’educació dels valors a traves de l’activitat per aconseguir uns
millors resultats esportius.
Fomentar el sentiment de pertànyer a un grup, trameten als integrants del
club el suport i l’amistat. També es remarcarà la importància de la
responsabilitat, com a part d’un tot.
Desenvolupar un esperit esportiu sa, incidint en el respecte a les normes,
els arbitres, els tècnics, els companys, el públic i el material, educant amb
valors socials, ètics i morals.
Tots els equips tenen objectius particulars i també conjunts, en cada
categoria de base hem de desenvolupar una sèrie d’habilitats i tècniques en
cada jugador i si és necessari reforçar-les.
Tots els equips han de tenir el mateix criteri de joc que s’adaptarà a les
característiques dels jugadors de l’equip.
Portarem una planificació conjunta tant del jugador com de l’equip marcant
diferents objectius, setmanals, mensuals, trimestrals i anuals.
Des de l’estructura i coordinació esportiva esperem la implicació de tots els
jugadors, entrenador i pares, ja que l’objectiu comú és la formació dels
nostres jugadors i el creixement com a Club.
La Coordinació Tècnica del Club està a la vostre disposició per qualsevol
dubte i/o consulta, ja que qualsevol element de comunicació ajuda a favor
dels jugadors i del Club.
Projecte Social
És evident que per que un Club vagi endavant, a part de tenir un gran
projecte esportiu, es necessita una massa social que recolzi i segueixi les
actuacions i evolucions del Club. Per això el nostre principal objectiu és fer
de l’hoquei una manera de fomentar la relació social i cívica per integrar a
tot un col·lectiu amb una bona relació social. Hem d’aconseguir que totes
les persones que formem el Club i el seu entorn siguin socis del Club.
Per tal de reforçar l’Entitat en número de Socis, la Junta Directiva a
dissenyat una campanya per afavorir l’apropament de l’entorn del Club, fent
gaudir de moltes avantatges i descomptes amb els nostres patrocinadors (a
part dels drets adquirits segons els estatuts del Club), a totes aquelles
persones que vulguin convertir-se en Soci per una quota de només 30€ per
any natural.
Per mes informació pots adreçar-te al teu Delegat i et facilitarem tota la
informació sobre els avantatges i descomptes. També podràs veure els teus
drets com a Soci en els nostres estatuts que estan penjats a la Web.
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Web i Xarxes Socials
Per que totes les comunicacions tant internes com externes flueixi’n i
puguin estar consultades al moment, el Club gaudeix d’un lloc Web on
podreu trobar tot tipus d’informació relacionada amb el nostre Club
totalment actualitzada, equips, jugadors, resultats, cròniques de la jornada,
classificacions oficials de la Federació,una eina per arribar a les pistes
contraries, notes de premsa, material i preus especials pels nostres
jugadors i moltes coses mes.
L’adreça és http://www.hcsantjust.net També estem presents a les xarxes
socials twitter @hcsantjust on informem en temps real totes les novetats
del Club. Com no també estem a Facebook a traves de Afició Sangjustenca
, Youtube youtube@hcsantjust.net i Instagram hcsantjust
Per qualsevol consulta directa amb el club podeu utilitzar la nostra adreça
electrònica club@hcsantjust.net
El nostre Web és molt actiu , tenim més de 3.000 visites mensuals, el que
fa un lloc idoni per la publicitat dels nostres patrocinadors i col·laboradors.
Patrocinadors
Els patrocinadors son totes aquelles empreses que han cregut en el nostre
projecte i que han recolzat econòmicament les activitats del nostre Club.
Des d’aquí volem agrair d’una manera especial l’esforç i compromís dels
nostres patrocinadors per ajudar-nos a assolir els nostres objectius a nivell
d’Entitat. Actualment les empreses que recolzen el nostre projecte son:
Dental Mèdic, Mc Roller, Josa Òptics, El Camí de Sant Just, Vidal i Porta i
Caprabo.
Col·laboradors
Els col·laboradors son totes aquelles botigues i/o petits negocis de Sant Just
que per recolzar la nostra tasca dins del poble, fan una petita aportació de
200€ per temporada, nosaltres en contrapartida els oferim la possibilitat de
sortir anunciats a la pàgina de resultats setmanals del nostre lloc web. Els
nostres col·laboradors actuals son: Concepte Blau Piscines, Farmàcia J.
Salom i Coll ,Copiflash Copisteria i Autoescola Desvern
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Funcionament Intern
Jugadors
Els jugadors son un dels grans valors del Club i la nostra representació per
allà on van ,per això volem invertir al màxim dels nostres recursos a l’hora
de convertir-los en grans jugadors, no només a nivell esportiu si no també a
nivell social.
Obligacions
 Conèixer i complir els reglaments de la Federació Catalana de Patinatge.
 Acatar i complir les ordres i recomanacions dels seus entrenadors i
delegats.
 Assistir amb puntualitat a tots els entrenaments i partits d’acord amb
l’horari establert.(1/2 hora abans dels entrenaments i 1 hora abans dels
partits amb sabatilles esportives).
 Si no és possible assistir a un entrenament o partit s’ha de comunicar
amb 15 dies d’antelació a l’entrenador i/o delegat.
 Participar en els entrenaments i partits de la seva categoria o d’una
categoria superior a la seva, sempre que un membre del quadre tècnic ho
sol·liciti.
 Anar correctament equipat i uniformat a tots els partits amb la
vestimenta oficial del Club.
 Tenir cura de les instal·lacions i material, tant propi com aliè.
 A partir de la temporada 2006-2007, una sanció federativa per agressió
física o verbal també anirà acompanyada d’una sanció per part del Club.
 Respectar als companys i acatar totes les decisions dels entrenadors i
delegats.
 Ser Soci del Club.
Beneficis
 Equipament personalitzat del Club.
 Material escollit prèviament per els nostres jugadors. (guants, genolleres,
estics, patins, botes, etc).
 Preus especials per tot el material escollit i personalitzat del Club.

Quotes
El mes de juliol de cada any és passarà la quota de soci jugador de 30€, en
el cas de que hagin mes d’un germà en el Club, només es pagarà una quota
de soci.
També s’inclourà una quota a l’agost de 35€ per l’entrega al setembre del
kit de roba que varia cada any y que serà obligatori portar en tots els
entrenaments.
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Les quotes per jugar son les següents:

Sèniors, Júniors i Juvenils

570€

Infantils,Alevins,Benjamins
Prebenjamins

540€

Escola

280€

Tots els jugadors segons l’equip en el qual participi haurà d’abonar la
quantitat indicada en el quadre superior per ser jugador de l’Hoquei Club
Sant Just,es a dir, els jugadors una vegada inscrits és comprometen per
tota la temporada i el pagament és farà sencer (exceptuant motius de causa
major), per facilitar aquest pagament ho periodificarem en 10 terminis per
domiciliació bancària a principi de mes, de setembre a juny. La
periodificació en 10 terminis de la quota del jugador és un benefici per tots,
en el cas de que un rebut vingui tornat se li farà un càrrec de 2€ de
despeses bancàries
En el mes de gener és passarà una quota de soci de periodicitat anual a tots
els pares o mares (només un d’ells).
En el Cas de l’Escola d’Hoquei a l’hora d’inscriure’s per primera vegada hi ha
una entrada de 60€, però si hi ha un segon any d’Escola la quota tindrà els
mateixos terminis que la dels jugadors.
Altres
La pèrdua i/o deteriorament del material personalitzat del Club anirà a
càrrec del jugador.
Entrenadors
Si els jugadors son un dels grans valors d’aquest Club, els entrenadors son
l’altre. Volem formar un gran equip tècnic que sigui capaç de transmetre
tots els valors tant esportius com educatius als nostres jugadors dins i fora
de la pista. Per tenir un gran equip tècnic el Club no deixarà d’esforçar-se
en la recerca i destinació de recursos per ampliar i millorar la capacitat i el
coneixement del nostre equip tècnic.
Obligacions




Conèixer i complir els reglaments de la Federació Catalana de
Patinatge.
Formar i millorar als nostres jugadors, d’acord amb les directrius
marcades pel Coordinador Esportiu.
Assistir a tots els entrenaments i partits així com els que indiqui el
Coordinador Esportiu. En cas que un entrenador no pugui assistir a un
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entrenament o partit, haurà de comunicar-ho amb suficient antelació
al Coordinador Esportiu i al Delegat del seu equip. La no assistència a
un entrenament o partit sense haver avisat degudament serà
considerat una falta greu, excepte en cas de força major.
És responsabilitzarà del bon comportament dels jugadors, tant en el
vestidor com a la pista, tenint especial cura de les instal·lacions, tant
pròpies com alienes, que s’utilitzin en el decurs dels entrenaments i
partits.
Serà responsable del bon ús dels materials per als entrenaments, així
com de la seva retirada i devolució. El material que resulti extraviat
durant els entrenaments i/o partits, li podrà ser descomptat del sou, si
s’aprecia descuit o negligència.
Ser Soci del Club

Beneficis




Equipament personalitzat del Club.
Descomptes i Beneficis com tots els Socis del Club.
Material.

Delegats
Els delegats són l’òrgan de representació del Club davant dels pares o tutors
dels jugadors, davant dels propis jugadors, així com enfront dels
organismes federatius durant la celebració dels partits. Tots els equips
disposaran de dos delegats. Aquests seran escollits entre els pares o tutors
dels jugadors.
Responsabilitats









Conèixer i complir els Reglaments de la Federació Nacional i
Internacional de Patinatge. En aquest sentit, el Club els facilitarà una
còpia del vigent Reglament de Hoquei sobre Patins.
Conèixer totes les dades dels jugadors i entrenador del seu equip, així
com les del Coordinador Esportiu, amb l’objectiu de gestionar
qualsevol eventual variació d’horari, lloc o dia d’entrenament o
competició.
Mantenir informats en els pares i jugadors sobre el desenvolupament
de les activitats del seu equip, així com les del Club en general.
Col·laborar amb l’entrenador pel manteniment de l’ordre i la disciplina
dels jugadors.
Vetllar per d’adequat ús de les instal·lacions, tant pròpies com alienes,
així com pel material emprat en els partits.
Col·laborar amb els delegats que ens visitin, facilitant-los la clau del
vestuari, donant-los tota la informació que precisin, i en definitiva,
ajudant-los en tot allò que necessitin.
Durant els partits, exerciran la representació del Club davant dels
Organismes Federatius, única i exclusivament pel que fa a l’equip que
representen, i sempre d’acord amb les directrius establertes per la
Junta.
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Tanmateix, tindran cura del cronòmetre i/o marcador i col·laboraran
amb l’àrbitre en tot allò que aquest els hi ho demani.
En cas de conflicte, actuaran com a moderadors i intervindran
activament per apaivagar les discrepàncies existents. Podran requerir
la presencia de les forces d’ordre públic, si així ho estimen convenient.
Informar en el Coordinador Esportiu sobre qualsevol incidència que es
produeixi respecte de l’entrenador.
Coordinar amb els delegats dels altres equips els possibles
ajornaments i/o modificacions del calendari de competició, informantne degudament en el Director Esportiu, així com en el Coordinador de
Delegats.
Col·laborar amb la Junta Directiva, en qualsevol gestió econòmica i/o
social, que els hi sigui delegada.

Circuits Interns
Informació Esportiva

Diagrama de Funcionament Esportiu
Equip

Entrenador

Delegats

Coordinador
Esportiu
Delegat

Pares

Federatiu

Calendari Esportiu actualitzat al nostre Web
Inici de Temporada:
Presentació Equips:
Campus de Nadal:
Festa Cloenda de Temporada:
Campus d’Estiu
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Faltes
Son totes les infraccions a les normes que s’han establert dins el Club. Hi ha
2 tipus de faltes: Lleus i Greus.
Faltes Lleus
















Arribar tard a l’entrenament, al partit o a qualsevol altra convocatòria
organitzada per l’entrenador.
Targetes blaves directes o expulsions en els partits.
No portar l’equipament els dies de partit (mitjons, pantalons,
samarreta, forro polar o qualsevol nova incorporació d’equipament
esportiu).
No portar l’equipament els dies d’entrenament (deixar-se els patins,
espinilleres, guants, etc.).
Passivitat en els entrenaments i partits
Adoptar una actitud passivà o negligent en el compliment de les
instruccions arbitrals o desobeir les seves ordres.
Protestar decisions arbitrals.
Formular observacions a l’àrbitre.
Manifestar desconsideració o menyspreu a l’àrbitre, directiu esportiu,
entrenador, delegat, jugador i/o públic.
Fer ús durant el joc de mitjans o procediments perillosos o violents
contra d’integritat d’un jugador.
Provocar de forma anormal la interrupció d’un partit.
Llençar la pilota de forma deliberadament incorrecta.
No cuidar la roba d’equipament.
Manifestar actituds incorrectes quan s’està a la banqueta.
Tota falta comesa pel capità de l’equip

Faltes Greus













Reincidir en qualsevol falta lleu.
No assistir a l’entrenament o partit sense una justificació.
Cometre una falta desqualificant.
Mantenir una actitud antiesportiva cap a l’equip contrari, àrbitre,
companys, entrenador i/o públic.
No complir la sanció imposada per l’entrenador, directiu o federatiu.
Agressions o intents d’agressió.
Provocar la suspensió definitiva d’un partit , a causa d’una conducta
incorrecta, ja sigui per incorreccions pròpies o per faltes motivades per
aquesta conducta.
Insultar, amenaçar, coaccionar o fer actes vexatoris envers qualsevol
component de l’equip arbitral, directiu o dirigent esportiu.
Excedir-se o no fer un bon ús de l’autoritat que es té delegada.
Conductes que atemptin de manera greu a la disciplina, ordre esportiu,
respecte a les autoritats esportives o a les normes que regulen l’esport
No complir els acords, ordres i instruccions adoptades per persones o
òrgans competents.
No respectar les instal·lacions. Maltractar el material , o deteriorar-lo
per deixadesa manifesta.

Passeig de la Muntanya, 27 08960 Sant Just Desvern - Barcelona

T: 931 166 177 W: http://hcsantjust.net

12

Sancions
Hem determinat tres tipus de sancions, Amonestació, Suspensió Temporal i
Expulsió.





Amonestació; Son totes les faltes lleus i és l’entrenador qui sanciona.
Suspensió Temporal; És una falta greu i és la comissió esportiva qui
resol el cas, desprès de llegir l’informe de l’entrenador, delegat i/o
coordinador tècnic. L’entrenador podrà aplicar la suspensió a un
jugador, una vegada informada la Comissió . Aquesta suspensió
equival a no poder entrenar amb l’equip durant el temps que s’estigui
sancionat i/o no poder jugar un partit oficial o amistós, segons es
determini.
Expulsió; És falta molt greu i és la junta executiva qui resol el cas,
després de llegir l’informe de l’entrenador , delegat d’equip i de
consultar a la comissió esportiva. El jugador afectat , o el seu pare,
podran presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Projecte Juga i Net
El projecte Juga I net , ha estat una iniciativa per part de la Conselleria
d’esports del nostre Ajuntament I nosaltres com una entitat representativa
d’aquest municipi l’hem donat total recolzament.
La premissa principal és crear eines per evitar tot tipus de violència verbal o
física cap a l’afició contraria, els jugadors i els arbitres, fomentant un bon
ambient en tot moment abans, durant i desprès dels partits.
Les línies principal d’actuació seran amb les entitats, els entrenadors i els
pares i/o seguidors del Club. En totes aquestes línies és faran auditories de
comportament.
Esperem que tots els que formem l’Hoquei Club Sant Just tinguem un
comportament exemplar davant de qualsevol situació de crisis.(malt
arbitratge, duresa en el joc, aficions poc respectuoses).
Esperem fomentar molts comentaris favorables cap el nostre Club, com els
que vàrem ser publicats en diferents fòrums d’hoquei.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració.
Estem educant nens.
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Annexos
Federació Catalana de Patinatge
Els equips de l’Hoquei Club Sant Just pertanyent a la Federació Catalana de
Patinatge.
Federació Catalana de Patinatge
Mallorca, 253 1er - 08008 - Barcelona
Tel: 932 150 513
www.fecapa.cat
Horari de dilluns a divendres de 10 a 12h i de 17 a 20h
President: Sr. Ramon Basiana i Vers

Assegurança Esportiva
La fitxa federativa atorga al seu titular la cobertura d’accidents, en l’exercici
de l’activitat esportiva de l’hoquei, i per tant cobreix les eventuals lesions
produïdes en el transcurs dels entrenaments i en la celebració de partits.
L’entitat asseguradora en qüestió és MAPfRE 902 157 504 ,com a centres
concertats d’atenció per a la regió de Barcelona recomanem;
SERVEI D’URGÈNCIES
DIAGNOSIS MÈDICA CREU BLANCA
Pg. Reina Elisenda de Montcada, 17 / JV Foix 71 Urgències - Barcelona
Tel: 932.522.522
CLINICA SANT HONORAT
Av.Tibidabo,20- Barcelona
Tel:934.184.397
La utilització dels serveis mèdics i/o hospitalaris ha d’anar acompanyada de
la preceptiva presentació de la “Declaració d’accident esportiu”. No obstant
això, en cas d’urgència, és habitual l’atenció en caràcter de primers auxilis.
En posterioritat s’haurà de complimentar i presentar el “comunicat
d’accident esportiu”.
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Comunicat d’accident esportiu
En cas de necessitat, el jugador accidentat o el seu pare o mare és dirigirà
al delegat del seu equip per informar-li del accident o lesió (cas que aquest
no ho hagués presenciat). En absència fortuïta del delegat, caldrà dirigir-se
a l’entrenador o qualsevol membre de la Junta.
El Club disposa d’impresos de “Declaració d’accident esportiu”. També en
teniu a la vostre disposició al apartat “Fecapa” de la nostre web:
www.hcsantjust.net. Un cop complimentat degudament, el jugador
accidentat o el seu pare o mare, se’n farà responsable de l'entrega del
mateix en el centre on va ser atès. L'entrega s’ha de fer en el moment de
rebre l’assistència.
Tractant-se d’urgències de vital importància, que jutgeu greus o importants,
valoreu seriosament la possibilitat de presentar-se a qualsevol centre
d'assistència públic (Exemple; Sant Joan de Déu). Només en casos de greus
ja que sinó la Seguretat Social podria passar càrrec de l’atenció al estar
Federat.
Normes d’actuació en cas d’accident esportiu:
1.Complementació de la “declaració d’accident” signat i segellat per el
Club.
2.Anar al Hospital Concentrat, portant la declaració d’accident, DNI i
Fitxa del Jugador per identificar-lo.
3. Una vegada ates per el centre mèdic i reomplert per part d’ells la
declaració d’accidents l’hauran de enviar ells a siniestros@nationalesuisse.es
4. El telèfon d’informació a la persona federada de MAPFRE es
902.157.504
5. Es molt important que ens donin copia de tota la documentació
segellada.
Numero Pòlissa Menors de 16 Anys: 0551080005000
Numero Pòlissa Majors de 16 Anys, Entrenadors i Delegats: 0551480322215
Per més informació podeu consultar el nostre lloc Web a l’apartat
ASSEGURANÇA.
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Les Persones del Club
Equip Tècnic
Ferran Pujalte

Direcció Tècnica

Carles Marín

Coordinador General Esportiu

Elisenda Gassó

Coordinadora de l’Escola d’Hoquei

Borja López

Tècnic i Coordinador Esportiu Base

Edgar Fandós

Tècnic

Albert Garolera

Tècnic

Jordi Martínez

Tècnic

Jordi Estrada

Tècnic

Eudald Bonet

Tècnic

Joan Bartolomé

Tècnic

David Candami

Tècnic

Xavi Pastó

Tècnic

Adrià Climent

Tècnic

Xavi Rovira

Tècnic

Marc Ortells

Tècnic

Jordi Esteve

Tècnic de Porters
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Delegats 2014-2015
Victor Fandos

Delegat Federatiu

Fidel Vidal

Coordinador General Delegats

Nacho Ros

Prebenjamí Iniciació B

Javier Trillo

Prebenjamí Iniciació B

Jordi Guiu

Prebenjamí Iniciació A

Berta Flores

Prebenjamí Iniciació A

Sergi Oliveras

Prebenjamí C

Jose Ma del Castillo

Prebenjami C

Nuria Bigas

Prebenjamí B

Cristina Ravell

Prebenjamí B

Begoña González

Prebenjamí A

Ismael Cuevas

Prebenjamí A

Fidel Vidal

Benjamí B

Ponci Aguado

Benjamí B

Javier Rodriguez

Benjamí A

José Luís Sanz

Benjamí A

Maria Torralba

Aleví A

Jordi Mir

Aleví A

Roger Bastardas

Infantil B

Yolanda Solsona

Infantil B

Diego Espada

Infantil A

Xavi Amadó

Infantil A

Eduard Redondo

Juvenil

Ignacio Dolz

Juvenil
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Jaime López

Júnior

Eduard Palau

Júnior

Fco.Javier Valero

Júnior

Josep Solé

Sènior B

Jordi Claverol

Sènior B

Josep Benet

Sènior A

Mario Manzanero

Sènior A

Junta Directiva
Jordi Garolera

President

Ferran Brull

Vicepresident i Àrea Esportiva

Pere Bosch

Àrea Econòmica i Tresorer

Nuria Bigas

Àrea Econòmica i Responsable Material

Josep Climent

Àrea Social i Responsable Material i Equipaments

Javier Rodríguez

Àrea Esportiva i Responsable Escola

Fidel Vidal

Àrea Esportiva Coordinador de Delegats
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Final
Desitgem que trobis en el nostre Club el clima esportiu i social idoni per
desenvolupar la teva labor tant esportiva com social en les millors
condicions possibles.
I per acabar, volem manifestar que el nostre Club ha estat i és una realitat
gràcies a les persones que en formen part. Persones que respecten i que
respectem, persones amb valor i valorades, persones que, en definitiva, fan
del nostre Club, un Club únic i irrepetible.
Et convidem a participar-hi.
Benvingut/da al Hoquei Club Sant Just.

Fen Rodar el Club!!!!
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