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CLUB ESPORTIU PALAMÓS
Nom president: Sr. Joan Antoni López
Adreça social oficines: Pavelló Municipal d’Esports (pl. Vila-romà, 1)- 17230- Palamós
Telèfon: 663 943 029 Fax: 972 318 860
www.cepalamos.es
A/e: cepalamos@hotmail.com www.cepalamos.es
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 35
Núm. Registre Direcció General de l’Esport: 5.723
CENS ESPORTISTES: 165 NOIS (110) NOIES (55)

Estem formant a nens/es i joves en una activitat esportiva com és el bàsquet, donant
valor al treball en equip compartint l’esforç
per assolir els objectius assenyalats, però
sobretot, per donar valor a la convivència
i al respecte per ser cada dia millors persones.

HISTÒRIA DEL CLUB ESPORTIU
PALAMÓS
El Club Esportiu Palamós és una entitat
amb reconegut prestigi i vàlua dins del
bàsquet, i té com a objectius principals

ensenyar, tecnificar i millorar esportistes
de totes les edats, a més de participar en
competicions federades a través de la Federació Catalana de Basquetbol amb les
diferents categories.
El Club Esportiu Palamós de Bàsquet va ser
fundat el 22 d’abril de 1988 pels palamosins J. Lloret, E.Sala, J.Danés i M.Gubert,
per donar continuïtat a la secció d’aquest
esport de la Salle Palamós.
Amb 28 anys de vida (1988-2015) el club
porta a les seves esquenes un gran bagatge esportiu que s’ha anat engreixant amb
el pas dels anys aconseguint diversos títols al llarg de les temporades.
Aquesta temporada 2015-2016 hem tingut un total de 13 equips: 4 femenins, 2
mixtos i 7 masculins.

Escoleta
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Acaba una nova temporada en un any
marcat pel retorn del primer equip a la
Primera Catalana; després del descens
de la temporada anterior, el club va continuar apostant per mantenir una plantilla
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joria dels quals defensant els colors de
Palamós; un petit, però cada vegada més
gran, club de bàsquet!
Com a club, volem que els valors del bàsquet estiguin sempre presents: l’amistat,
l’esforç, el respecte, l’emoció i per descomptat, molta diversió. Estem formant a
nens/es i joves en una activitat esportiva
com és el bàsquet, donant valor al treball
en equip i a compartir l’esforç per assolir
els objectius assenyalats però, sobretot,
prioritzant la convivència i el respecte per
ser cada dia millors persones.
Per a tot això, volem convidar al jovent de
Palamós a gaudir d’aquest esport, ja sigui
practicant-lo amb nosaltres o bé gaudint
de l’espectacle que suposarà cada cap de
setmana la celebració dels partits de competició al Pavelló Municipal d’Esports.

Preinfantil Masculí

Tot el col·lectiu del Club Esportiu Palamós:
jugadors, entrenadors, pares i junta directiva, us esperem al Pavelló Municipal d’Esports de Palamós per gaudir plegats de la
pràctica del nostre esport !

PROGRAMACIÓ
CURS 2016-2017
ACTIVITAT:
Bàsquet
INICI I DURADA DEL CURS:
Setembre de 2016 a juny de 2017
EDAT ALUMNES:
A partir d’escoleta fins a sènior
Preinfantil Femení

99% palamosina reforçada amb jugadors
de la cantera i els resultats no han defraudat. Precisament la destacada campanya
del júnior masculí, sotscampió de nivell
A, demostra la bona salut de la cantera
local; els joves palamosins no van poder
imposar-se a la final del campionat, però
la temporada ha estat molt bona, i de ben
segur que molts d’aquests joves jugadors
seran, ben aviat, jugadors importants
de l’equip sènior. Cal destacar també la
feina d’entrenadors i coordinadors amb
els més petits; els equips de minibàsquet de l’entitat progressen any rere any
i eixamplen la piràmide estructural. Uns
comencen, altres acaben, el gran capità,
Guillem Gubert, es retira després de més
de 30 anys jugant a bàsquet, la gran maPremini Mixt
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
Full d’inscripció degudament omplert
Fotocòpia DNI mida carnete
Fotocòpia targeta sanitària
INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ:
Oficines del Club Esportiu Palamós en dies
i horari d’entrenament
cepalamos@hotmail.com / www.cepalamos.es / tel. 663 943 029

GUIA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES
TORNEIG VILA DE PALAMÓS
Diumenge 4 de desembre de 2016
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
Infantil

Cadet Masculí

Cadet Femení

Sènior Masculí B

Sénior A Femení

+ info: cepalamos@hotmail.com / www.cepalamos.es
tel. 663 943 029
CAMPUS SETMANA SANTA
Setmana Santa de 2017 – al matí
Pavelló Municipal d’Esports de Palamós
+ info: cepalamos@hotmail.com / www.cepalamos.es
tel. 663 943 029
CURSA D’OBSTACLES
Maig de 2017
+ info: cepalamos@hotmail.com / www.cepalamos.es
tel. 663 943 029
Sénior Femení B
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EQUIPS
SÈNIOR MASCULÍ A
L’equip de la categoria sènior masculí A
s’ha classificat 3r a Segona Catalana i s’ha
proclamat guanyador del play-off d’ascens
a Primera.
L’equip està format per: Josep Coll i Salvi
Bofill, entrenadors; i els jugadors: David
Rojas; Franc Juanola; Pere Ureña; Remi
Tauler; Guillem Gubert; Marc Latorre; Andreu Iruela; Àlex Castelló; Edu Vilaplana;
Àlex Latorre; Dani Nicolàs i Víctor Parejo.
Senior Masculí A

JÚNIOR MASCULÍ
L’equip de la categoria júnior masculí s’ha
proclamat sostscampió de la lliga gironina
nivell A.
L’equip està format per: Joan Antoni López
i Andreu Iruela, entrenadors ; i els jugadors: Abel Saavedra; Oscar Marcos; David
Quiros; Bernard Peralba; Aaron Garcia;
Eduard Ferrer; Guillem Puyol; Carles Puyol;
Adrià Duran i Lluis Lumbreras.

Júnior Masculi

MINI MIXT
L’equip de la categoria mini mixt s’ha proclamat sostscampió de la lliga gironina
nivell C.
L’equip està format per: Francina, entrenadora; i els jugadors: Guillermo Hernández;
Ian Silva; Marc Blanca; Marc Carrión; Xico
Sarasua; Gerard Heras;
Guillem Borràs; Alba López; Anna Vázquez;
Julia Adroher i Cristian.

Mini Mixt
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