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COACHES WINTER MEETING 2018 

 
 

Des de la FCBS, ens plau comunicar a tots els tècnics i tècniques que formen part de la família del beisbol i 

softbol català que, engeguem un nou projecte amb reunions anuals per a la reflexió sobre reptes que 

haurà d’afrontar la Federació Catalana durant els propers anys i pel qual creiem necessari poder rebre de 

primera mà la realitat del projecte esportiu que la nostra Federació està assolint i mirar de trobar entre 

tots l’excel·lència esportiva mirant sempre cap al futur i ho fem convençuts que la unió fa la força i per 

això neix la COACHES WINTER METTING 2018. 

 

En el marc de la jornada i com a iniciativa emparada pels estatuts de la pròpia FCBS, també es creu 

convenient i un moment idoni per a la creació del Comitè Català d’Entrenadors/es de Beisbol i Softbol. 

 

A la tarda, tindrà lloc les reunions habituals amb Directors Tècnics de Clubs per a tractar els temes 

habituals, sobre normatives i calendaris per així unificar criteris. Els Clubs que vulguin incloure propostes 

en l’ordre del dia de les reunions, ho hauran de fer per escrit per correu electrònic a: 

director.tenic@fcbs.cat  (mitjançant el mail oficial del club), amb un mínim de 5 dies d’antelació a la 

reunió de la categoria a que vagi dirigida la seva proposta.  

 

PER QUÈ LA COACHES WINTER MEETING? 

La formació, reciclatge i compartir coneixements son fonamentals i eina bàsica per a l’esport, es per això, 

que els tècnics catalans Daniel Martínez i Òscar Roman, que actualment formen part de l’staff de la 

Federació Catalana i amb experiència als Estats Units com a jugadors universitaris, volen transmetre a tots 

els interessats/des la seva última experiència a l’European Baseball Coaches Association celebrada el 

passat mes de novembre a Brussel·les i que va servir com a punt d’inflexió per a crear aquesta activitat. 

 

QUI POT ASSISTIR-HI? 

Qualsevol tècnic de qualsevol nivell amb titulació federativa, que hagi cursat els nivells: 

‐ Tots aquells interessats en fer el Curs de Monitor de Beisbol i Softbol durant la temporada 2018. 

‐ Nivell 1 – Titulació: Monitor de Beisbol i Softbol. 

‐ Nivell 2 – Titulació: Entrenador/a Territorial de Beisbol o Softbol. 

‐ Nivell 3 – Titulació: Entrenador/a Nacional de Beisbol o Softbol. 

 * No es necessari estar en actiu. 

 

QUAN I ON? 

Dissabte dia 3 de febrer de 10h a 14h al Camp Municipal de Beisbol de Sant Boi (Zona gimnàs) 
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QUÈ ES DEMANA? 

La jornada es gratuïta però, caldrà enviar un correu electrònic a través del club o personalment a: 

director.tecnic@fcbs.cat o bé trucant al 93.424.02.25 (10h a 14h i 16h a 20h) indicant el següent: 

o Nom i cognoms de l’interessat/da. 

o Titulació (exemple: Nivell 1 Monitor de Beisbol i Softbol). 

o Nom del club (en el cas de tenir titulació però no pertànyer a cap club, indiqueu: Cap club). 

o Categoria (en el cas de tenir titulació però no estar en actiu: Indiqueu la categoria que sempre 

heu dut o voleu dur). 

 

Calendari (pendent de revisió): 
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Barcelona, 29 de desembre de 2017 

 
 

SIGNAT L’ORIGINAL 
Virginia Carbonell Bravo  
Secretària de la F.C.B.S. 

HORARI PROGRAMA 

10:00 A 10:10 Presentació de la Coaches Winter Meeting. 

10:10 A 11:20 Exposició de Daniel Martínez i Òscar Román de l’EBCA. 

11:20 A 12:30 Taules rodones entre tots /es els assistents. 

12:30 A 13:00 Coffee break 

13:00 A 13:40 Presentació per grups de les propostes i objectius. 

13:40 A 14:00 Creació del Comitè Català d’Entrenadors de Beisbol i Softbol 

14:00 A 15:30 Descans / Dinar 

16:00 A 17:30 Reunió Softbol & Slowpitch per a  Directors Tècnics 

17:30 A 20:00 Reunió Beisbol per a Directors Tècnics 
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