Club d’handbol Sant LLorenç
c/ Mataró, s/n
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)

Benvolguts pares, mares i jugadors del Club d’handbol Sant Llorenç,
abans de tot, i ara que acabem d’iniciar una nova temporada vull començar desitjantvos sort en les competicions i el que és més important, que gaudiu i respecteu
l’activitat que vosaltres mateixos o els vostres fills i filles han escollit per practicar
esport.
L’objectiu del nostre club és introduir als nens i nenes de la nostra comarca en la
pràctica de l’handbol i promocionar-ho fins el nivell més alt de competició al llarg de
tota la seva vida esportiva. La Junta creu en una gestió planificada que incideixi en la
formació relacional dels esportistes en valors com el companyerisme, el treball en
equip, la disciplina esportiva, la solidaritat i el respecte pels altres mitjançant la
pràctica de l’esport; els Estatuts i el Reglament intern del Club expliciten aquesta
gestió. Tan mateix, la nostra visió com club és la de consolidar l`handbol com una opció
real a d’altres esports i com un referent a la comarca per a l’aprenentatge i pràctica de
l’handbol; per aconseguir això disposem del millor equip de tècnics, preparats i
formats, i volem tenir com factor diferenciador una eina privilegiada: la comunicació.
Per tot això...,
Benvinguts al vostre esport...
Benvinguts al vostre club...
Benvinguts a vostre espai d’informació...
Benvinguts al nou espai de comunicació...
...aquesta web que posem al vostre abast volem que serveixi perquè conegueu el club
per dintre, perquè participeu de les activitats que prepararem amb molt de treball i de
vegades amb més o menys encert però amb la seguretat de que han estat realitzades
amb molta il·lusió per part de tothom, i també, per què no?, perquè ens ajudeu des de
dins, formant part de l’equip gestor, o des de fora, col·laborant amb els diferents
integrants de la Junta i en els diferents projectes que duem a terme.
En un club petit com el nostre, tot l’ajut és poc ja que totes les tasques directives i de
la Junta són, evidentment sense retribució i dutes a terme fora dels nostres respectius

horaris de treball. Tan mateix, la nostra economia depèn únicament de les
subvencions i de les quotes que cadascú de tots nosaltres aportem, per la qual cosa
intentem fer la gestió de l’economia la més eficient i transparent possible, essent
públiques les comptes anuals a cada Assemblea.
Actualment són onze els equips que mantenim al club entre federats i consell escolar.
A més a més tenim quatre monitors en escoles de Sant Feliu per cuidar del futur del
club i de que la base de jugadors sigui any rere any més nombrosa.
En nom de tots els que integrem la Junta, del cos tècnics, dels col·laboradors, i, en
definitiva de totes aquelles persones que fan possible aquest club, volem convidar-te
personalment a que formis part dels nostres projectes que tenen a veure amb al que
creiem que són els eixos de desenvolupament del club, i que a a curt-mig termini són
els següents:







Consolidació de l’handbol base amb acords amb escoles de la nostra ciutat.
Cerca de publicitat i d’esponsorització dels equips del club.
Preparació dels Campus esportius.
Projecte “fes-te’n soci del Club d’handbol Sant Llorenç”.
Creació de l’equip de Veterans.
Torneig – estades internacionals d’handbol.

També us animo a que ens envieu les cròniques dels partits als que aneu per fer-la més
viva i actual, a que participeu als fòrums de la web i a que us comuniqueu amb
nosaltres de la mateixa manera que nosaltres us volem transmetre les activitats que
duem a terme, els resultats i els calendaris de les nostres competicions,
En definitiva, a que ens ajudeu a construir el Sant Llorenç que vosaltres i els vostres fills
i filles mereixen: un club amb valors i ambició per que esteu orgullosos de portar el
nom de la vostra ciutat arreu de tota Catalunya.
Gràcies pel vostre temps !
1, 2, 3, Sant Llorenç !!!

