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GUIA PELS SOCIS I JUGADORS/ES
CV AVAP Girona
Temporada 2020-21

INFORMACIÓ DOCUMENT
El document hi trobaràs informació del club i aspectes importants: quotes, pagaments,
normativa, etcètera de les següents activitats del club:
Reunió d’inici de temporada (assemblea de l’AVAP) el data i lloc a concretar.
En motiu del coronavirus haurem de confirmar assistència a través del correu electrònic
com a màxim el dilluns 14 de setembre. Adreçat a tots els socis i sòcies que vol dir a
pares i mares de les jugadores menors d’edat i també a les juvenils i sèniors. Les
jugadores menors també poden venir.
L’objectiu de l’Assemblea és informar del desenvolupament del treball fet de la
temporada a nivell econòmic i esportiu. Aclarir dubtes del funcionament diari i donar un
espai per precs i preguntes.
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Esponsorització i mecenatge
A l’actualitat, la pràctica esportiva és associada ràpidament a un estil de vida saludable i social. El CV
AVAP busca ajuda de varis espònsors per dotar dels millors recursos el nostre actiu més preuat: les
jugadores. En resum, busquem empreses per tal que col·laborin econòmicament i que vulguin associar
la seva marca i es mantinguint afins als valors de
l’esport i del nostre club.
Per això demana el document PDF Informe del
club 20-21 (entitats interessades). A
 llà orientem
amb preus i idees per esponsoritzar.
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QUÈ ÉS L’AVAP?
L’Agrupació Vista Alegre i Parròquia de Girona és una entitat referent en dos àmbits: social i esportiu
.
Històricament té l’origen al barri de Vista Alegre i a l’Agrupació de veïns de Vista Alegre vinculat a la
Parròquia de Santa Maria. Al pas dels anys creix i, a l’actualitat, es
dimensiona a tota la Ciutat de Girona.
En l’àmbit esportiu, el Club Voleibol Agrupació Vista Alegre i
Parròquia (CV AVAP Girona fundat el 1972-73) és una entitat
vinculada amb l’objectiu de promocionar el voleibol i sense afany
de lucre. Des de fa més de 45 anys forma part del teixit esportiu
gironí sense mai haver mantingut un equip a l’elit però comptar
amb varis equips a totes les categories i amb tradició en el gènere,
primer, majoritàriament el masculí i, d’ençà uns 15-20 anys, el femení.

Així doncs, l’òrgan gestor del club, és a dir, la Junta Directiva en suport de l’Assemblea de socis basarà la
seva missió en dos eixos principals:
●

El gaudi del joca través d’una competició adequada.

●

Fent arribar l’esport al màxim nombre de persones de la Ciutat de tots els nivells i edats.
L’aprenentatge de l’esport des de joves en serà un element clau.

Projectes i pilars de l’AVAP
Any rere any el club intenta diversificar la oferta d’activitats adreçant-se al màxim nombre de persones i
entitats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vòlei
indoorcompetició. Activitat ordinària i principal.
Vòlei
Platja: competició maig-agost CCVP + VP Iniciació o lleure 365 dies l’any.
Va de Vòlei: lliga escolar a les escoles adreçada a jugadors de Primària.
Universitari: competició UdG + grup de lleure.
Lleure: Veterans + Pares i mares.
Promoció: serveis eventuals, jornades socials, etc.
Activitats extraordinàries: Torneig de Nadal, Trofeu Ciutat de Girona, Barraques, etc.

www.clubvoleibolabapgirona.com
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APARTAT COVID-19
Per adaptar-nos als nous temps estem a l’expectativa dels nous protocols de la Generalitat i la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya. També restem a l’espera de les indicacions del Servei Municipal
d’Esports de l’Ajuntament de Girona.
●

Hi haurà uns protocols de neteja de pilotes.

●

El circuit de moviments d’entrada i sortida seran diferents a les instal·lacions esportives. A part
quedarà restringit exclusivament al personal tècnic i jugadors/es.

●

No es permet l’ús de les dutxes i tampoc dels vestidors pel que es recomana dur la vestimenta
d’entrenament a sota.

●

En el cas que l’inici de la competició es demorés aleshores també s’allarga el final de la
competició. Data màxima de finalitzar la competició el 26 i 27 de juny de 2021.

●

En el cas que la competició quedi greument afectada (suspensió de + de 4 partits) això
repercurtirà en la quota.

Moltes gràcies a tots per l’esforç i la presa de conscienciació per evitar la propagació del coronavirus.
Malgrat les dificultats intentarem seguir jugant a vòlei amb seguretat.

www.clubvoleibolabapgirona.com

4

Guia AVAP Jugadors/es 2020-21

INFORMACIÓ VÒLEI PISTA
INFORMACIÓ D’EQUIPS i HORARIS
Categori
a

Infantil

Equip

Competició

Any
Naix.

Entrenador

Masculí

Escolar - JJEE

07-10

Guillem Mas

Groc

2ª – FCVB

07-08

Per confirmar

Blau

2ª – FCVB

07-08

Guillem Mas

Blanc

2ª - FCVB

07-08

Laia Fon

A

2ª - FCVB

07-08

Joan Muñoz

B

3ª – FCVB

05-06

Guillem Mas

A

2ª – FCVB

05-06

Amal Quevedo

B

3ª – FCVB

02-04

Per confirmar

A

2ª – FCVB

02-04

Krzystofer

Cadet

Juvenil

Sènior

A

2ª - FCVB

+ 01

Joan Muñoz
Ignasi Sarquella

Veterans

Lliga Màsters
de Girona

+++

Freddy Múñoz

Pares i
Mares

Amistosos

+++

Freddy Múñoz

Lliga Màsters
de Girona

+ 00

**

UdG

Horari
d’entrenament

Pavelló

*

Dimecres 17-18:45h

Pont Major

Divendres 18-19:30h

Per confirmar

Dilluns 17 – 18:30h

Pont Major

Dimecres 18:19:30h

Per confirmar

Dilluns 17-18:30h
Dimecres 19-20:30h

Pont Major

Dilluns 18-19:30h

Per confirmar

Dimecres 17-19h

Pont Major

Dilluns 18:30 - 20h
Dimecres 19 - 20h
Dilluns 18:30 – 20h
Dimecres 20:15–21:45h
Dimarts 19:30 - 21h
Dijous 19:30 – 21h
Dilluns 20 - 21:30h
Dimecres 19 – 20:30h
Dimarts 21 – 22:30h
Dijous 21 – 22:30h

450

500

500

500

Pont Major

500

Pont Major

500

Montfalgars

500

Pont Major

500

Montfalgars

500

Montfalgars

350

Montfalgars

75

Montfalgars

75

Palau

75

Dimarts 21 – 22:30h
Dijous 21 – 22:30h
Divendres 22:30 - 00h
Dimarts 22:30 – 00h
Divendres 22:30 – 00h
Dijous de 22:30h a 00h
DImarts 13:30-15:30h
Dijous 13:30-15:30h

*
Quota anual dividida en 10 quotes de setembre a juny. El club emet un rebut bancari.
** 
Més informació més avall dintre d’aquest mateix document.

www.clubvoleibolabapgirona.com

Quota
Anual
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 2020-21
En el cas de:
●

haver jugat la temporada 2019-20 o anteriors al club o a la mateixa Escola ‘Va de
Vòlei’ ja no cal omplir el Full d’Inscripció
;

●

ser una nova incorporaciósí que cal omplir el Full d’Inscripció;

●

participar al Vòlei Platjao amb la UdGel procés és el mateix.

www.clubvoleibolabapgirona.com
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HORARIS ENTRENAMENT A LES ESCOLES “Va de Vòlei”
*resta pendent de cada AMPA i centre escolar dur a terme l’activitat per precaució del
contagi del coronavirus

ESCOLA

GRUP

Instal·lació Dill

Dim

ANNEXA

2n, 3r i 4t
5è i 6è

Pati
Pati

Dx

16:30h

EIXIMENIS

1r, 2n i 3r

Pati

MARTA MATA

Grup 1: 5è i 6è
Pati
Grup 2: 4t, 5è, 6è Pati

FEDAC

ESO

Gim

15h

Primària

Pati

17h

BRUGUERA

1r a 6è

Gim

BOSC PABORDIA

4t a 6è

Pati

EL PLA

3r a 6è

Cobert

Dij

Div

16:30h
16:30h
16:30h
Per confirmar

16:30h

16:30h

16:30h
17h

17
12:15h

CALENDARI ENTRENAMENTS
INICIENTRENAMENTS

FI

INICI

FI

2020

ENTRENAMENTS2021

COMPETICIÓ2020

COMPETICIÓ2021

ESCOLA
VA
DE
VÒLEI

01/10

31/05

07/11

Maig*

PRE-INFANTILMASCULÍ

02/09

18/06

07/11

Maig*

I
NFANTIL‘BLAU’

02/09

18/06

26/09

26/05

I
NFANTIL‘GROC’

02/09

18/06

26/09

26/05

I
NFANTIL‘BLANC’

02/09

18/06

26/09

I
NFANTIL‘A’

02/09

18/06

26/09

C
ADET‘B’

02/09

18/06

26/09

26/05

CADET‘
A
’

25/08

18/06

26/09

26/05

JUVENIL‘
B
’

02/09

18/06

26/09

26/05

J
UVENIL‘A’

25/08

18/06

26/09

26/05

S
ÈNIOR

25/08

18/06

26/09

26/05

VETERANS

25/08

18/06

Octubre

Maig

UDG

14/09

31/05

Octubre

Maig

VÒLEI
PLATJA365

14/09

18/06

Abril-Maig*

31 de Juliol
*

E
QUIP

*Pendents de confirmar

www.clubvoleibolabapgirona.com
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FESTIUS I COMPETICIONS

2020
Divendres 11 de setembre
18 de setembre
Suspès

Diada

Entrenaments suspesos.

Assemblea

Projecte esportiu i pressupost.
Adreçat a jugadores, pares i mares

Trofeu + Butifarrada

Presentació dels equips a la ciutat. +
Sopar.

26 i 27 de setembre

Inici Lliga

Dilluns 12 d’octubre

Festiu

Entrenaments suspesos.

Dijous 29 d’octubre

Sant Narcís

Entrenaments suspesos.

Inici partits oficials.

Diumenge 1 de novembre

Festa de Tots Sants

Partits normals.

5, 6,7, 8 de desembre

Pont de la Puríssima

Entrenaments i partits suspesos.

19 i 20 de desembre

Últims partits 2020

Partits normals

dimarts 22 de desembre

Fi 1r trimestre

Del 23 de desembre fins el 6 de
gener de 2021

Festes de Nadal

Dimecres 23 ja no hi ha
entrenaments
Entrenaments i partits suspesos.

2021
Dijous 7 de gener

Torneig 4x4 intern

Dijous 7 de gener

Reinici

Del dilluns 29 de març al

Setmana Santa

Campionat amistós tot el matí
Comencen entrenaments i partits.
Entrenaments i partits suspesos.

dilluns 5 d’abril
29 i 30 de maig

Final lligues

Últims partits de competició.

Divendres 18 de juny

Final temporada

Fi de tots els entrenaments.

Del 24-27 de juny (cal
confirmar)

United World Games

Dilluns 29 de juny

Inici Estiu

Campionat a Klagenfurt Àustria
Inici Campus Vòlei Platja

HORARIS DE PARTITS
Els calendaris publicats, tant els de la FCVB com els del CEG, estipulen el cap de setmana de joc però
no concreten si serà dissabte o diumenge ni en quin horari.

Per saber més sobre horaris de partits i calendaris de la competició teniu 2 opcions:
●
●

www.clubvoleibolavapgirona.com/horaris
www.fcvolei.cat(vegeu a l’Annex les imatges que expliquen el funcionament)

Horaris oficials
Es demana evitar confiar o acomodar-se en els horaris entregats pels entrenadors via whatsapp.
Malgrat aquesta eina és habitual entre els equips, no és l’única. Les vies més fiables que preveu el
club per saber els horaris de partits són el web de fcvolei.cat

www.clubvoleibolabapgirona.com
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QUOTES
Ordre

Data rebut bancari

Descripció/Concepte

Pagament quota
de soci

Abans del 10 de setembre

Pagaments
mensuals

Pagaments periòdics entre l’1 i el
5 des de setembre fins a juny
És a dir, un
pagaments.

total

Quota soci de 75€.

de

10

●
●
●

Infantils 42,50€ (exceptuant
l’infantil masculí de 37,50€)
Cadets 42,50€
Sènior 27,50€

La Quota Anual inclou:
●

Cobertura mèdica, assegurança civil, samarreta de competició, material, entrenador i
llicència esportiva.

●

Soci del CV AVAP (75€ ja inclosos). Drets i deures de la jugadora a participar a
l'assemblea el qual és extensiu a la família.

●

No inclou el xandall i la bossa esportiva.

●

No inclou activitats paral·leles a la competició regular com poden ser colònies,
campus, intercanvis a l’estranger, etcètera.

●

No inclou els desplaçaments als partits com a visitant.

Nota sobre la quota
De sempre la quota al club s’havia abonat en 2-3 pagaments durant l’any. Aleshores, al seu
moment, l’assemblea decidí dividir la quota en 10 fraccions per facilitar-ne el pagament.
Així doncs, en el cas de lesió, baixa o absència de la jugadora NO implica la pèrdua de l’obligació de
pagar la quota mensual.

Beca jugadores 
(Novetat)
La beca esportiva de l’AVAP tracta de subvencionar el 100% de la quota i té l’objectiu que
ningú es quedi sense jugar a voleibol. Característiques i Requisits:
●

Entregarem 2 beques per la temporada 2020-21.

●

Consisteix en adquirir el compromís de pagar el xandall i la bossa.

●

El desplaçament particular pels partits no està inclosa en la beca.

Què haig de fer si vull la beca?
●

Adreçat a les categories de menors: d’aleví fins a juvenil.

www.clubvoleibolabapgirona.com
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●

Exposar breument arguments de la sol·licitud.
o

Si ho creieu necessari; entregar l’última nòmina o document laboral del pare
i/o la mare: avapgirona@gmail.com (opcional)

●

Data límit: abans del 30 de setembre 2020.

REVISIONS MÈDIQUES
La Federació Catalana de Voleibol i el Consell Esportiu del Gironès no obliga a presentar un certificat
mèdic als esportistes.
Tanmateix, l’AVAP recomana i ofereix la possibilitat d’un Reconeixement Mèdic Esportiu Bàsic per 17€
que executa el Centre Mèdic Diff Salut, centre homologat pel Departament de Salut. Aquest
reconeixement es durà a terme per professionals i respectant els protocols de prevenció del covid a
principis d’octubre al llarg d’una tarda (data i instal·lació encara per confirmar) que inclou:

Què haig de fer per la revisió mèdica?
1.

Enviar un correu a avapgirona@gmail.comconfirmant l’interés. Data límit: 20 de setembre.

2.

El dia de la revisió dur els 17€ per pagar, directament, a l’empresa.

3.

Al cap d’uns dies rebreu el certificat via correu postal i/o electrònic.

www.clubvoleibolabapgirona.com

10

Guia AVAP Jugadors/es 2020-21

XANDALL I BOSSA
El xandall i la bossa és d’obligatorietat dur-ne als partits. La bossa no és obligatòria per les
infantils però sí recomanable. Has de sol·licitar-ho al coordinador als terminis estipulats.
Recollida al local de l’AVAP (C/ Josep Morató i Grau, 6 Baixos) únicament a les següents dates:
●

Mitjans setembre.

●

Finals de desembre.

●

Principis de juny.

Compra del xandall:
●

Pantaló = 24€

●

Jaqueta = 31€

●

Preu final = 55€

Compra de la bossa(preu final = 33€). Les bosses duen el nom de la jugadora.

Reciclatge de xandalls
Amb l’objectiu d’abaratir costs i conscienciar a les jugadores d’un consum sostenible
engeguem el reciclatge de xandalls. Es sobreentén que el xandall ha d’està en bon estat.
1. Opció Renovar En el cas de tenir un xandall de talla petita i voler una peça més gran
per estrenar, aleshores:
a. Entrega al coordinador la peça de roba no desitjada. Aquest us entregarà la
peça per estrenar.
b. Per últim, se us domiciliarà a la compta el pagament de la peça nova:
i. Pantaló = 16€
ii. Jaqueta = 20€
2. Opció Intercanvi: En el cas de tenir el xandall i voler una peça de roba ja usada,
aleshores:
a. Envieu un correu electrònic a avapgirona@gmail.com sol·licitant-la.
b. No efectuar cap pagament.
3. Opció Reutilitzar: En el cas de no tenir el xandall i voler una peça ja usada, aleshores:
a. Envieu un correu electrònic a avapgirona@gmail.com sol·licitant-la.
b. Efectuar el pagament, via transferència bancària, de:
i. Pantaló = 8€
ii. Jaqueta=11€

www.clubvoleibolabapgirona.com

11

Guia AVAP Jugadors/es 2020-21

Indumentària
Pel que fa a la a tot allò que necessito per jugar al dia a dia:
o

La samarreta de joc és propietat del club. El propi coordinador o entrenador serà el
responsable d’entregar-la.

o

Els 
mitjons (mitgetes)de joc. Han de ser llargs i de color blau.
Cadascú és el responsable per comprar-les. Són obligatòries
pels partits.

o

La samarreta d’entrenamentdel club. El propi coordinador o
entrenador serà el responsable d’entregar-la. Aquesta no és
obligatòria però és molt pràctica pels escaflaments dels
partits i els entrenaments. S’han esgotat estocs!

o

Cadascú serà el responsable de dur les malles negresi les genolleresper qualsevol
entrenament o partit.

www.clubvoleibolabapgirona.com
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SECCIÓ VÒLEI PLATJA
El VP 365 és un projecte per tal d’entrenar tot l’any i competir al
Circuit Català de Vòlei Platja (CCVP) organitzat per la FCVB.
L’activitat es realitza a la zona de sorra del Complex Esportiu de La
Devesa (dintre del recinte de la piscina municipal).

Horaris i quotes d’entrenament
Inici 14 setembre 2020. Final 18 de juny del 2021.

Edats

Nascuts/e
s

Paraules
Clau

(aleví i infantil)

08-09-1011

Descoberta

Grup 2

Competició

07-08-09

Perfecciona
ment

Grup 3

Competició

07-08-09

Grup 1

Iniciació-inte
rmig

Grup 2

Nº

Infantil

Competició

Dimarts 18-19:30h

Trobades
Mensuals

300

Dimarts 18-19:30h

Circuit
Català de VP

150

Perfecciona
ment

Dijous 18-19:30h

Circuit
Català de VP

150

05-06

Inici a la
competició.

Dimarts i dijous de
16:30-18h

Trobades
Mensuals

300

Competició

05-06

Perfecciona
ment.

Divendres de 18-19:30h

Circuit
Català de VP

150

Grup 1

Intermig

02-04

Inici a la
competició.

Dimarts i dijous de
16:30-18h

Trobades
Mensuals

300

Grup 2

Competició

02-04

Perfecciona
ment.

Divendres de 16:30-18h

Circuit
Català de VP

150

Grup 5

Iniciació –
Intermig

+ 99

Jugar, suar i
aprendre.

1-2
Amistosos

75

Cadet

Iniciació

Juvenil

Adults

Quota
Anual

Horaris

Grup 1

Nivell

Dijous 18-19:30h

Dimarts i Dijous de
19:30-21h

Responsable VP: Joan Muñoz 661 92 85 03 o bé avaplatja@gmail.com
Es domiciliarà la quota entre el setembre i juny de cada mes. Per inscriure's heu d’enviar un
simple correu a avapgirona@gmail.com i si fa falta enviar el Full d’Inscripció (el trobareu al
web). Inclou cobertura mèdica, responsabilitat civil, entrenador, material i les competicions
internes de dissabtes al matí.

www.clubvoleibolabapgirona.com
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Competició Circuit Català de Vòlei Platja
A l’abril, aproximadament, es publiquen els calendaris de competició de la lliga oficial de la
FCVB: es disputen durant el maig, juny i juliol. Consisteix en disputar entre 4 i 6 partits en una
sola jornada.
Adreçat a jugadors/es d’edats entre 10 i +21 anys. Aquesta competició és de major exigència
tècnica. Si no tens parella de joc nosaltres te’n busquem.
Els preus per participar al CCVP són independents als entrenaments regulars. El preu final
variarà en funció del nombre de proves.
●

Llicència de platja temporada = entre 10-20€ en funció de l’edat i si jugues a indoor.

●

Participació a cada una de les proves:
○

Cadet i Infantil = 20€/prova.

○

Sots-21 i Sots-19 = 10€/prova.

○

Majors/Absoluta (+21) = 17€/prova.

●

Top o pantaló = 18€/unitat.

●

Top Vichy Catalan oficial CCVP = 9€/unitat (per encàrrec).

El pagament es realitza a través de domiciliació bancària a l’agost.

www.clubvoleibolabapgirona.com
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INFORMACIÓ VÒLEI LLEURE
Quadre-resum d’activitats dirigides a un públic més ampli i amb afinitats de benestar i lleure:
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ANNEXA
Funcionament de la pàgina web de la FCVB – 
www.fcvolei.cat
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