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NOTA INFORMATIVA INICI TEMPORADA 2011/12 

 
PRESENTACIÓ OFICIAL DELS EQUIPS DEL CLUB 
El dissabte 1 d’octubre es realitzarà la presentació de tots els equips del CF 

Begues. L’acte començarà a les 16.00h i requerirà que els integrants dels 

equips estiguin presents al camp de futbol amb l’equipació de partit entre mitja 

hora i una hora abans de l’hora esmentada (cada entrenador concretarà l’hora 

al seu equip l’entrenament abans). Aprofitarem aquest acte per a realitzar les 

fotos oficials de tots els equips i, per culminar l’acte, el primer equip disputarà el 

partit corresponent a la 4a jornada de lliga contra el Sant Joan Despí. Durant 

tot l’acte no es permetrà a les famílies i aficionats accedir al terreny de 

joc, ni per fer fotos ni acompanyar els jugadors; els coordinadors, 

entrenadors i Junta, vetllaran pel bon desenvolupament de l’acte, demanem la 

màxima col·laboració. 

Aquest cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre, només jugaran amistosos els 

equips de F11.   

 
UNIFORMITAT 
Recordem a tots els integrants del CF Begues de la importància i obligatorietat 

de vestir amb la indumentària de la temporada 2011-12 tant en entrenaments 

com en partits. 

 

Entrenaments: Samarreta taronja, pantalons negres, mitges negres , tot  marca 

Luanvi, també es permet utilitzar la suadora verda de la temporada passada 

marca Bemiser. Si fa fred, sempre l’última capa de roba ha de ser aquesta. 

(falta per lliurar l’impermeable d’aquesta temporada). Des de la Junta directiva 

s’està treballant per donar l’opció de peça optativa, que ja serà vàlida per a la 
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temporada pròxima, de la suadora negre, marca Luanvi, que es podrà adquirir 

a la botiga habitual però  estem a l’espera de tancar preus. 

 

Partits: Polo vermell i/o xandall verd, a més de l’equipació per jugar els partits 

(samarreta groc-i-verda i pantalons i mitges negres, tot marca Luanvi) 

 

NOVETATS TEMPORADA 2011/12 
 
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, FISIOTERAPEUTA I 
ENTRENAMENT DE PORTERS 
 
Per donar una millor atenció a les famílies, i no molestar en la tasca diària 

d’entrenadors i coordinadors, per aquesta temporada hem creat uns dies i 

horaris per donar atenció a les famílies: 

 

Coordinador F 7, Àlex Vàzquez: Atenció a les famílies: dimecres i divendres de 

17.30 a 18.00h 

Coordinació F 11, Albert Casasin: Atenció a les famílies: dilluns de 19.00h a 

19.30h i dimecres de 20.00h a 20.30h 

Coordinador Futbol Base, Marc Guasch: Atenció a les famílies de dimarts a 

divendres de 18.45h a 19.15h.  

 

Aquesta temporada també disposem d’ un nou entrenador de porters, l’Albert 

Larruy, que estarà tots els dimarts per fer entrenament específics pels porters 

de totes les categories del Club 
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Entrenaments de porters: 
Es realitzaran tots els dimarts de 17.30 a 18.45h (futbol 7) i de 19.00h a 20.30 

(futbol 11) 

 

Servei de fisioterapeuta
Ampliem el servei de fisioterapeuta, en Pep Sales estarà dos dies la setmana i 

amb més franja horària: 

 

Dimarts i dijous de 18.00h a 22.00h a la sala de fisioteràpia del club (vestuari 

dels àrbitres).

 

COL·LECCIÓ DE CROMOS CF BEGUES 
Us informem que el mateix dia de la presentació es faran les fotos a tots els 

jugadors i jugadores del CF Begues per a realitzar la primera col·lecció de 

cromos del  CF Begues  temporada 2011-12. 

Demanem que retorneu aquesta butlleta completada abans del dia 28 de 

setembre (dimecres), als entrenadors corresponents de cada equip. De no 

ser així,  els nens no podran sortir a la col·lecció i la butlleta ha d’estar 

correctament complimentada i signada. 

 

LOTERIA NADAL 
La setmana vinent ja lliurarem a cada jugador un talonari de loteria de Nadal 

que aquets any és de 10 participacions per facilitar la venda a totes les famílies. 

Parlem de 30€ per talonari, ja que cada participació costa 3€ (2€ al numero i 1€ 

a la panera de Nadal que també es sorteja. El termini màxim de retorn serà el 

18 de novembre. Esperem comptar amb la participació de tots. 

 

Moltes gràcies,  

Junta Directiva 


