
PROCEDIMENT PER OBTENIR LA FITXA PER JUGAR EN ELS EQUIPS 

DEL C.E. TORTOSA 2016-17 

 

- Tot aquell/a jugador/a que vulgui participar en les competicions del club se li girarà al seu compte 

bancari habitual l’import dels drets (bonificats) i mútua d’inscripció corresponent a la categoria que li 

correspon (infantils i cadets 15€, juvenils 25€ i sèniors 35€). Si s’ha canviat el número de compte 

bancari ho haurà de notificar el més aviat possible ja que sinó no es podrà tramitar la fitxa. 

- El responsable de les fitxes passarà a ser Lluís Gallardo que gestionarà aquesta tramitació. 

- Tots els jugadors/es que mai han estat federats (infantils de primer any i novells en el món de 

l’handbol) hauran d’enviar una fotocòpia del DNI, de la Targeta Sanitària i de carnet, ja que són 

indispensables per realitzar la fitxa, al correu electrònic luisgaweb@gmail.com 

- Si algun jugador/a requereix una autorització per jugador en categoria superior o es vol canviar la 

fotografia de la fitxa també ha de procedir enviant la documentació necessària (full autorització 

categoria superior o fotografia escanejada amb format JPEG) al correu electrònic indicat anteriorment. 

Tots aquells que es realitzin la revisió mèdica pel seu propi compte també hauran d’enviar el full al 

correu electrònic ja que és indispensable per poder realitzar la fitxa. 

 

PROTOCOL A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT I/O LESIÓ 2016-17 

 

 Si es tracta d’una lesió que no requereixi anar a urgències (pot esperar 1 dia i un màxim de 

7): 

o Comunicar l’accident trucant al 93 293 39 15 (dilluns a divendres de 9:00 a 18:00) on es 
requerirà al jugador el número de la llicència federativa (demanar el número de la fitxa 
als delegats) i l’explicació de l’accident on se us derivarà al Centre mèdic que us 
indiquin. 

o Enviar el parte i els fulls de prescripcions mèdiques (si les hi ha) a Fran Vaquer 
(responsable mèdic del club) al correu següent: portdecaro@gmail.com 

 

 Si es tracta d’una lesió que requereixi ser atesa urgentment (màxim 24 hores després de la 

lesió): 

o Comunicar l’accident trucant al 902 400 441, on se li coordinarà l’assistència 

urgentment al centre concertat. 

o Enviar el parte (demanar el número de la fitxa als delegats) i els fulls de prescripcions 
mèdiques (si les hi ha) ) a Fran Vaquer (responsable mèdic del club) al correu següent: 
portdecaro@gmail.com 

 
NOTA IMPORTANT: En cas de no seguir aquest protocol les despeses que es puguin derivar 

quedaran sota la responsabilitat del jugador/a que ho procedeixi. 
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