CLUB PATÍ FOLGUEROLES

TEMPORADA 2015/2016

El nostre Club:

La història d’aquest club comença aproximadament als anys 70. Un grup
d’amics format per en Lluís Verdaguer, en Joan Begara, en Pere Homs i en
Manel Fructuoso, fent tertúlia, comencen a parlar de crear un Club de
Hoquei a Folgueroles obert a tothom nens i nenes amb ganes d’aprendre a
patinar.
Més endavant també hi van col·laborar en Josep Comerma, Rosa Pujol,
Josep Roca, Manel Noguer, Pere Font, Francesc Molas, Toni Gonzalez,
Josep Paré i moltes altres persones que dia rere dia, any rere any, van
ajudar a fer més gran aquest club.
Després de vàries reunions van començar a arreglar la pista, i mica en
mica i amb cap més recurs que les ganes de fer-ho i l’estima a un esport,
nens i nenes de totes les edats van poder començar a gaudir de tot el
món dels patins.
Es va crear el Club Patí Folgueroles on hi havia ubicades dues seccions: el
patinatge artístic i l’hoquei sobre patins, després amb el temps, s’han
separat i cadascuna té la seva pròpia associació però continuen
col·laborant.
A la temporada 81/82, es va crear el primer equip federat i en
competicions oficials. Després van venir etapes molt exitoses tan a nivell
formatiu com sènior amb 5 equips de les categories inferiors i un primer
equip. Més de 50 nens i nenes gaudint d’aquest esport i omplint el pavelló
a cada partit.
Com tot en la vida, van haver-hi alts i baixos i el hoquei va acabar
desapareixent del poble.

Però, circumstàncies de la vida, aquells nens i que ara ja són adults, tenien
ganes de tornar-ho a provar i ara fa uns 7 anys, també en una reunió
d’amics, una colla d’antics jugadors del poble van tornar a engegar aquest
projecte amb moltes ganes i il·lusió, amb recursos propis, treballant molt i
molt dur, buscant jugadors d’altres poblacions, fent una pinya
impressionant i sortejant tots els obstacles que s’anaven trobant pel camí.
I, com que tots els esforços tenen recompensa, la temporada 2013/2014
aquesta colla de nois entusiastes del hoquei van aconseguir guanyar la
lliga i pujar el Club Patí Folgueroles a la categoria de Primera Catalana.
Aquesta temporada 2014/2015 ha tornat a ser històrica, han aconseguit la
segona posició en la lliga regular, això els ha donat l’ascens a la categoria
de Primera Nacional Catalana i a més han guanyat la VIII Copa de la Lliga
Masculina de Primera Catalana, disputada entre els 4 millors equips de la
categoria.

Notes de premsa:

El Club Patí Folgueroles ha fet HISTÒRIA !
L'any passat l'equip va fer una gran campanya i va aconseguir guanyar la lliga i
l'ascens a Primera Catalana i aquesta temporada ha aconseguit per primera vegada
en la seva història l'ascens a la 1ª. Nacional Catalana.
Gràcies als jugadors, a l'equip tècnic, delegats i a tota la gent que ha estat treballant
per aconseguir aquesta fita, pel seu esforç, la seva dedicació i i l'estima a uns colors.
SOU MOLT GRANS !!!
Jugadors 1ª Nacional Catalana: Jordi Codina, Albert Torrents, Jordi Molist, Raül Ruiz,
Eric Madrenas, Joan Torrents, Jordi Torrents, Guillem Esturi, Jordi Caballeria, Toni
Clusella, Pol Collell, Santi Homs, Santi Muntades, Sergi Fitó, Gerard Homs.
Entrenador: David Torne (Punky)
Delegats: Marc Torrents i Pep Fitó

Notes de premsa:

Continuem Fent Història... Campions de la Copa de la Lliga 16/06/2015
Diumenge dia 07/06/2015, al pavelló de Ripoll el Folgueroles va aconseguir guanyar
per primera vegada en la seva història la Copa de la Lliga de Primera Catalana.
En les semifinals es va enfrontar al Cambrils HC, un partit d'alt voltatge que els nostres
jugadors van guanyar clarament per 5 a 1, amb una grandíssima actuació del porter
Toni Clusella.
A la tarda es va disputar la gran final. El Folgueroles s’enfrontava al Capellades HC,
gran partit dels nostres jugadors, molt seriós i amb un Sergi Fitó espectacular!!!
El resultat final: C.P. Folgueroles 4 / Capellades HC 2 i la COPA DE LA LLIGA AL SAC !!
Ara si que la gent ja comença a saber QUI és el FOLGUEROLES.
Som un “PETIT” club de poble, però que GRANS QUE SOU !!
Enhorabona equip. Fantàstica temporada, Ascens a Primera Nacional Catalana i
campions de la Copa de la Lliga, senzillament impressionant.
FOLGUEROLES SOM I SEREM !!!!

Estructura del Club i equips:
El Club actualment, el conformen una setantena de socis i està dirigit per
una junta directiva formada per 8 persones, presidida pel Sr. Guiu Riera.

El Club està estructurat en dues branques esportives principals:
-L’Hoquei Base, que aquesta temporada disposarà de 4 equips, 2 que
competiran a nivell comarcal (Consell Esportiu d’Osona) i 2 competiràn a
nivell federat (Federació Catalana de Patinatge) en les categories de Prebenjamí i Benjamí, amb aproximadament una quarantena de nens i nenes.
També seguirem potenciant L’Escoleta d’Hoquei, ensenyant a patinar i
començant a introduir l’esport de l’Hoquei Patins als nens i nenes a partir
de 3 anys. Actualment segueixen aquests entrenaments una dotzena de
nens i nenes.
Disposem de 6 entrenadors per l’hoquei base, d’un coordinador que
vetlla pel bon funcionament d’aquesta estructura i d’un delegat per cada
equip.
-L’Hoquei Senior, que aquesta temporada disposarà de 2 equips, un
competint a la categoria de 2ª Catalana de la Federació Catalana de
Patinatge i l’altre equip que aquest any competirà en la categoria de
PRIMERA NACIONAL CATALANA (màxima categoria de la Federació
Catalana de Patinatge).
Disposem de 2 entrenadors per l’hoquei senior i d’un delegat per cada
equip.

Entrenaments i Competició:
Els entrenaments i els partits de competició es realitzen a les instal.lacions
del Pavelló Municipal de Folgueroles.
Els entrenaments de l’hoquei base son el dimarts i dijous de 17 a 21h. Els
entrenaments dels 2 equips seniors son el dilluns/dimecres i dijous de 21 a
23h.
Els partits que es juguen com a local es disputen el dissabte a partir de les
15h. començant primer per l’hoquei base i finalitzant la jornada amb
l’equip senior de Primera Nacional Catalana.
La competició s’inicia a finals de setembre 2015 i finalitza a mitjans de juny
del 2016, sempre pendents dels calendaris que confeccionats tant pel
Consell Esportiu d’Osona com per la Federació Catalana de Patinatge.

Difusió i Mitjans:
El Club Pati Folgueroles disposa d’una pagina web pròpia on es poden
veure notícies, fotos, història, hemeroteca, etc …:
http://www.clubpatifolgueroles.cat
I està actiu a les xarxes socials:
https://www.facebook.com/clubpati.folgueroles (amb mes de
380 amics)
https://twitter.com/CPFolgueroles (amb mes de 320 seguidors)
Premsa: Les cròniques dels partits són publicades setmanalment el
dilluns, en El 9 Nou, setmanari d’àmbit comarcal.
També publiquem semestralment notícies en la revista municipal de
Folgueroles “La Falguera”.

Esponsorització
Recursos:
Fins a dia d’avui el Club ha subsistit per les quotes dels seus socis, per les
aportacions mensuals dels pares i mares, per les aportacions dels
mateixos jugadors, que s’han pagat les fitxes federatives i el material, per
alguna subvenció de l’Ajuntament de Folgueroles i per l’esforç d’algunes
persones que conformen la junta del Club per aconseguir finaçament
complementari, ja sigui organitzant rifes i venent begudes els dies de
partit, venent loteria per Nadal o aconseguint petits patrocinis en forma
d’anuncis a les valles del Pavelló.

Previsió despeses i pressupost temporada 2015/2016:
Fitxes Federatives Jugadors i Delegats
Fitxes Consell Esportiu d’Osona

3.500 €
500 €

Arbitratges Federació Catalana Patinatge 10.500 €
Reposició material (porters, pilotes, ..)
Reposició material farmacioles

2.500 €
500€

Equipatges jugadors (camiseta i pantalons) 2.500 €
TOTAL

20.000 €

Patrocinadors
Patrocinar el Club Patí Folgueroles suposa ajudar a fomentar els
valors que transmet l’esport de l’hoquei patins als nostres joves (amistat,
companyerisme, lleialtat, competitivitat, …) i sobretot ajudar-nos a cobrir
les necessitats que el nostre projecte de club genera. Els diners aportats es
destinaran a les partides de material, fitxes federatives i sobretot als
arbitratges.

Categories de patrocini:

Patrocinador General (a partir de 2.500€ per temporada)
-Logotip en un lloc preferent a l’equipatge de competició, de
tots els jugadors del club.
-Panell publicitari en un lloc preferent del pavelló.
-Anunci en la página d’inici de la web del club.
-Anunci en lloc preferent, en tots els cartells del club on
s’anuncien els partits setmanals i events que regularment
organitza el club.

Patrocinador d’un Equip Base (a partir de 600€ per temporada)
-Logotip en un lloc a escollir a l’equipatge de competició, de
tots els jugadors de l’equip triat (sempre que no tapi el
logotip del patrocinador general del club).
-Panell publicitari en un lloc a escollir entre els espais (valles)
disponibles del pavelló.
-Inserció en la pagina web del club en l’apartat col.laboradors.
-Anunci en tots els cartells del club on s’anuncien els partits
setmanals i events que regularment organitza el club.

Col.laborador del Club (a partir de 200€ per temporada)
-Panell publicitari en un lloc a escollir entre els espais (valles)
disponibles del pavelló.
-Inserció en la pagina web del club en l’apartat col.laboradors.
-Anunci en tots els cartells del club on s’anuncien els partits
setmanals i events que regularment organitza el club.

Càntic del Club:

FOLGUEROLES SOM I SEREM,
I AVUI TAMBÉ GUANYAREM,
PEL FOLGUEROLES I PER CATALUNYA
FINS A LA MORT LLUITAREM!

Contacte:
TLF: 649720232 (Josep Paré)
TLF: 627435772 (Guiu Riera - president)
MAIL: info@clubpatifolgueroles.cat
http://www.clubpatifolgueroles.cat

