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PRESENTACIÓ BLUME 
 
El Consell Català de l'Esport (CCE), mitjançant el Servei d'Activitats Esportives 
gestiona el Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat 
(CCTE), situat a l’Avinguda Països Catalans núm. 12 d’Esplugues de Llobregat tot i 
que té relació amb altres instal·lacions properes que us donen suport als i a les 
esportistes. Aquest és un complex esportiu format per la Residència Joaquim 
Blume (R. J. Blume), les instal·lacions esportives, el centre de medicina esportiva 
del CCE, i l’Institut d’Ensenyament Secundari Joaquim Blume (IES J. Blume). 
Cadascun d’aquests àmbits compta amb una persona responsable que vetlla per 
oferir-te un bon servei als/les esportistes.  

La R. J. Blume depèn del Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya des del mes de setembre de 
1980, segons Reial Decret 1668/80, del 31 de juliol. La R. J. Blume forma part del Centre Català de Tecnificació 
Esportiva (CCTE) juntament amb les instal·lacions esportives i el centre de medicina esportiva del Consell Català de 
l’Esport, i l’Institut d’Ensenyament Secundari Joaquim Blume (IES J. Blume). La R. J. Blume té una capacitat de 120 
persones, preferentment esportistes d’alta competició 
 
 
 
INSTITUT 
 
L’IES Joaquim Blume va ser creat el curs 1991/92 per tal de facilitar la compatibilitat de l’activitat acadèmica amb la 
tecnificació esportiva dels nois i noies en edat escolar. Està ubicat en el complex del Consell Català de l’Esport a 
Esplugues de Llobregat. Actualment oferim els estudis de segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t 
d’ESO) i els de Batxillerat en totes les modalitats (exceptuant l’artística). Tot l’alumnat de l’Institut que cursa estudis en 
aquests nivells gaudeix, al mateix temps, d’una beca del Pla de Tecnificació Esportiva de Catalunya: són entre 150 i 
170 nois i noies procedents de diverses 
comarques catalanes i de la resta del territori de l’Estat. A més, el centre ofereix el Cicle Formatiu de Grau Superior 
Animació d’activitats físiques i esportives (de dos cursos acadèmics), pensat per a alumnes que acaben el Batxillerat. La 
inscripció en aquest cicle és lliure, és a dir, els (aproximadament) 60 alumnes que el cursen no estan, en general, 
becats pel Pla de Tecnificació. 
L’IES Joaquim Blume és un centre de la xarxa pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Poden trobar més informació a la nostra pàgina web 1: www.xtec.cat/iesblume Temporada 2007 - 2008 Centre Català 
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat 
Normes de Funcionament 
També poden adreçar-se al centre personalment, per telèfon (934 804 900, extensió 4304) o a través del nostre correu 
electrònic: a8046657@xtec.cat.  
 
 
 
INSTAL·LACIONS 
 

     
Gimnàs    Piscina    Pista poliesportiva 
 
 

    
Pista Fútbol Sala   Pista d’atletisme (100 mts) Centre mèdic 
 
 
 

                  

http://www.xtec.cat/iesblume
mailto:a8046657@xtec.cat
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ANY ACADÈMIC 2007-08 
 

 

Jugador del CBS Hèrcules de l’Hospitalet, és el més veterà dels esportistes amb beca a la Blume. Òscar 
sempre ha estat als campionats d’espanya defenent la samarreta catalana de categories infantil i cadet,  
va participar amb la selecció espanyola cadet al Campionat d’Europa Cadet de Beisbol (Astúries’06) i al 
Campionat d’Europa Juvenil (Holanda’07). A més aquest any ha debutat amb la Selecció Catalana Sub-
21 i amb l’equip de Lliga Nacional de l’Hospitalet, ha obtingut el premi al millor jugador del partit All 
Star Juvenil. El seu germà Abel també va passar per l’IES Blume i amb el mateix èxit que ell. La seva 
posició natural es la de Llançador a on demostra un gran control i exhibeix varis llançaments amb 
molta efectivitat. 

Òscar Jiménez 
Club: Hèrcules L’H 
Data Naix: 13/09/91 
Posició: P / SS 

 
 

 

Jugador del F.C.Barcelona, va arribar a la Blume fa ara dos anys i es manté gràcies al seu esforç diari. 
Ell conviu des de l’inici amb els altres esportistes a la Residència i els caps de setmana torna a casa 
seva. Els últims anys ha participat activament als Centres de Tecnificació, que organitza la FCBS i juga 
de titular a l’equip juvenil del Barça. La seva posició és la d’Infield i a la segona base es on desarrolla 
les seves qualitats. 
 
 
 

José Carreras 
Club: F.C.Barcelona 
Data Naix: 8/08/91 
Posició: Infield 

  

 

Jugador del F.C.Barcelona, va arribar a l’any 2005. Durant els últims temps ha estat en la mira dels 
equips nacionals espanyols, tant cadet com juvenil, però encara no ha trobat la seva oportunitat. Es un 
llançador esquerrà, que progressa amb facilitat i li dedica moltes hores, ja que sap el que significa ser 
llançador des de que jugava a la categoria infantil. Els últims anys ha participat amb les seleccions 
catalanes (Pamplona’07) i s’ha erigit com a un dels llançadors amb més força de la lliga juvenil 
catalana. 
 
 

Andrés Gimeno 
Club: F.C.Barcelona 
Data Naix: 12/8/91 
Posició: Pitcher    

      

 

               
Jugador del CBS Sant Boi, es un dels esportistes de nova beca d’aquest curs 2007-08. La seva 
experiència internacional i la seva progressió tècnica li han valgut per estar entre els millors i entrar al 
“grup blume”. Ha esta internacional cadet (Astúries’06) i Juvenil (Holanda’07). Des de que era infantil ha 
participat a varis campionat amb la Selecció Catalana. Ha participat activament amb els Centres de 
Tecnificació. La seva posició és la de llançador, però també es defèn molt bé amb el bat i treballa força 
bé la defensa. Actualment es l’altre resident del grup i conviu també amb d’altres esportistes. 
 

Daniel Matías 
Club: CBS Sant Boi 
Data Naix: 5/1/92 
Posició: P / IF 

 

 

El més jove dels esportistes, provè del F.C.Barcelona i es una de les noves incorporacions. Malgrat la 
seva joventut, es un dels llançadors amb millor progressió del territori català. Aquesta posició la 
combina amb la primera base, gràcies al seu poder al bat. Ha estat en totes les seleccions catalanes des 
de que era “aleví”, quan ja participava amb els infantils. A més de les seleccions catalanes, també ha 
participat amb els centres de tecnificació. Es un dels puntals de l’equip cadet i juvenil del seu club. 
 
 
 

Lluis Bedia 
Club: F.C.Barcelona 
Data Naix: 17/1/93 
Posició: P / 1B 

    

 

Jugador del F.C.Barcelona, es també una de les noves incorporacions d’aquest any. La seva constància i 
la seva veterania tot i la seva juventut son dues les seves virtuts. Ha participat amb les seleccions 
catalanes des de l’edat d’aleví. Combina la posició de segona base i llançador i destaca per la seva 
tècnica defensiva. Ha estat present en tots els centres de tecnificació des de la seva iniciació en aquest 
esport.  
 
 

Marc Juaneda  
Club: F.C.Barcelona   
Data Naix: 9/1/93   
Infield    

 

 

 

Jugador del CBS Sant Boi, una nova incorporació per aquesta temporada. Destaca per la seva 
constància i una actitud extraordinària. La seva gran virtut es la rapidesa, ja que es el més ràpid de tot 
el “grup blume”, amb unes marques pròpies d’un atleta. Les posicions os es desenvolupa amb més 
projecció son les de Catcher i exterior (Outfield). Es un fixe al seu equip i durant els últims anys ha 
participat amb les seleccions catalanes i els centres de tecnificació. Ha estat en varies preseleccions 
espanyoles i progressa amb molta facilitat. 
 
 

Àxel Pelaez 
Club: CBS Sant Boi 
Data Naix: 5/1/92      
C / Outfield 
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TÈCNICS 
 

          
Candelario Díaz   Miguel Mora   Marc Carrillo 
Tècnic Beisbol ’06, ’07   Tècnic Preparació Física ’06, ’07  Tècnic Beisbol ‘07  
    
 

 
ESPORTISTES DESTACATS QUE HAN PASSAT PER LA BLUME 
 

        
Marc Carrillo   Jorge Balboa   Yaeko Vázquez 
Club: CBS Sant Boi    Club: Hèrcules L’H   Club: CBS Sant Boi 
Europeu Absolut ’07 (Barclelona)  Europeu Absolut ’07 (Barclelona)  Selecció Catalana ABS ‘07 
Mundial Absolut ’07 (Xina Taipei)  Mundial Absolut ’07 (Xina Taipei)  Mundial Absolut ’05 (Holanda) 
Europeu Absolut ’05 (RepTxeca)  Selecció Catalana ABS ’07 (Barcelona) Posició: Pitcher 
Mundial Absolut ’05 (Holanda)  Selecció Catalana SUB 21 (Pamplona) 
Posició: Infield   Posició: P / C    
     
         

 
 
 

         
Abel Jiménez   Francesc Salvador   David Albado 
Club: Hèrcules L’H   Club: CB Viladecans   Club: CB Viladecans 
Selecció Catalana ABS ’07 (Barcelona) Selecció Catalana ABS ’07 (Barcelona) Europeu Juvenil ’07 (Holanda) 
Selecció Catalana SUB 21 (Pamplona) Selecció Catalana SUB 21 (Pamplona) Selecció Catalana SUB 21 (Pamplona) 
 
  
 
 

         
Cristina Agustí   Beatriz Parejo   Barbara Encinas 
Club: Hèrcules L’H   Club: Hèrcules L’H   Club: F.C.Barcelona 
Europeu Absolut ’07 (Croacia)  Europeu Absolut ’07 (Croacia)  Europeu Cadet ’07 (Rep Txeca) 
Selecció Catalana ’07 (Euskadi)  Selecció Catalana ’07 (Euskadi)  Selecció Catalana ’07 (Euskadi) 
Posició: Catcher   Intercontinental ’05 (Madrid)  Posició: Catcher 
    Europeu ’05 (Rep Txeca)   
    Posició: Pitcher     
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TÈCNICS QUE HAN PASSAT PER LA BLUME 
 
 
 

         
Ricardo Pérez   Raul González   Jordi Vallès 
Tècnic Beisbol i prep físic ’02, ‘03  Tècnic Softbol ’04, ’05, ’06  Tècnic Beisbol ’03, ’04   
 
 
Requisits para entrar a la Blume 
 
La Federació Catalana de Beisbol i Softbol, fa una valoració de les persones interessades en obtenir una beca d’estudis 
a l’Institut Joaquim Blume d’Esplugues. Aquesta valoració la fan els mateixos tècnics de la federació i es realitzen en un 
Camp de Beisbol. 
 
Tot esportista que vulgui entrar a estudiar a la Blume ha de presentar la següent documentació i presentar-se a les 
proves físiques 
 

• Omplir la fitxa de pre-inscripció per desprès realitzar les proves fisico-tècniques que es fan durant el mes de 
Maig o Juny del curs anterior. El document omplert s’ha de fer arribar a la FCBS. 

 
• Dur les notes originals i fotocòpia del primer i segon trimestre de l’actual curs el dia de les proves fisico-

tècniques 
 

• Realitzar les proves fisico-tècniques al Camp de Beisbol que es determini. 
 
 

PROVES FÍSIQUES 
 

 Unes proves físiques :  prova de velocitat de 60 iardes (54,84 m.) 
 30’ segons número màxim d’abdominals possibles. 
 30’ segons número màxim de flexions possibles. 
 salt vertical. 
 test de cooper (màxima distància possible en 12 minuts de cursa) 

 
PROVES TÈCNIQUES 
 

 Unes proves tècniques: escalfament de braç 
 fildeig de rollings i flys 
 bateig de BP (pràctica de bateig) 
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