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QUI SOM?
PRESIDENT (responsable de l’àrea de patrimoni i instal·lacions):  

Joan Marsal Roure

VICE-PRESIDENTA PRIMERA (responsable de l’àrea esportiva) : 

Magda Gras Manazza

TRESORER i VICE-PRESIDENT SEGON (responsable de l’Àrea social):

Pere David Planasdemunt Serra

SECRETARI (responsable de l’àrea administrativa):

Jaume Sauret Bonino

VOCALS ASSESSORS GENERALS I DEL PRESIDENT: 

Francesc Jiménez Jiménez “Paco”
Humbert Aldomà Puigdomènech

VOCALS :

Juan Carlos Anguita Garrido Mar Anguita Garrido
Eduardo Bergüenda Rodríguez Martin Bregante Argañaraz
Ramon Buenechea Imaz Paula Caballero Lillo
Stephane Cazalbou Susana Lobera Jones
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QUI SOM?

Magda Gras Manazza:

Va entrar com a col·laboradora a l’escola
del RCS el 2009 ajudant com a mare a la
categoria de babies. Des del 2010 forma
part com a entrenadora de l’escola fent de
responsable de la categoria sub 8 i des del
2013 és una de les responsables de l’àrea
esportiva de la comissió escola fins a
l’actualitat.
Havia jugat a rugby quan va començar els
seus estudis a l’Inefc Lleida el 1996 i va
allargar-ho fins el 2003, va jugar també al
primer equip femení de la història del
CRTarragona.
A partir del 2010 va passar a formar part
del primer equip femení del RCSitges que
jugava un partit de rugbi 15 i segueix
formant-ne part i fent de capitana a dia
d’avui.
Durant la seva estada al Lleida va jugar amb
la selecció catalana i amb el RCSitges l’any
2015 va guanyar la copa catalana.

Jaume Sauret Bonino:

Vinculat al club a través de 
l’escola des de l’any 2009. 
S’incorpora a l’equip de 
touch el 2015 fent 
d’entrenador la temporada 
2016-2017 

Pere David Planasdemunt Serra:

Comença la seva relació amb el club el 2008 que 
debuta amb l’equip sènior i on segueix en actiu fins 
l’actualitat. En aquests anys ha arribat a jugar a DHB a 
nivell nacional. 
Va formar part de la Junta Directiva d’Alberto 
Hernández dins la divisió social.
Ha col·laborat  activament  en l’organització de molts 
esdeveniments del club com el seven platja i el dinar 
de Nadal. 

Joan Marsal Roure:

va entrar en el R,C.S. de la mà d’Oscar Rojals  l’estiu 
de 1992. Juga en les posicions de pilar o segona línia 
durant més de 15 anys. Forma part de l’equip que 
durant la dècada dels 90 implanta el Rugby a Sitges, 
juntament amb un grup d’amics i ascendeix 
progressivament de tercera a primera catalana. Al 
final de la seva carrera esportiva el 2009 guanya la 
copa catalana de veterans per primer i únic cop a la 
historia del club.
Durant les temporades 2013-4 i 2014-5 entrena 
l’equip d’Alevins ajudant a Philippe Theron i Humbert 
Aldomà.
Ha ocupat càrrecs de Vice-president i President en 
diverses juntes del passat. Anys en que juntament 
amb Llorenç Reixach, Jonathan Goodman i Eduardo 
Bergüenda es va crear l’escola de Rugby el 1998.
Es peça clau, juntament amb Llorenç Reixach per 
donar al RCS el camp de Santa Bárbara. Lidera les 
negociacions amb l’Ajuntament i amb els propietaris 
del sòl per aconseguir la cessió el solar. Juntament 
amb altres membre de la Junta aconsegueix els fons 
que permeten pagar els Pals, la sorra i les 
instal·lacions que són utilitzades pel club i son la 
base del seu futur.
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QUI SOM?

Paco Jiménez: 

FUNDADOR del RCS el 1987.President, entrenador i 
jugador. Vinculat tota la vida al rugbi català. Aporta 
esperit rugbístic de primer nivell i contactes.
.

Humbert Aldomà Puigdomenech:

Jugador del RCS durant la dècada dels 
90 i durant més de 15 anys
Al retirar-se, a banda de jugar amb 
veterans i guanyar la copa catalana del 
2008, inicia una llarga carrera com a 
entrenador de diverses categories de 
l’escola, alevins i infantils. Moltes 
generacions de jugadors actuals han 
passat per les seves mans.
En el seu dia va ajudar en el 
finançament, disseny i construcció del 
camp de Santa Bàrbara.

Juan Carlos Anguita Garrido: 

Pertany al RCS des de l’any 1995 en que va entrar a 
l’equip sènior i va jugar-hi ininterrompudament fins el 
2016.
La temporada 2006-2007 va entrenar a l’equip infantil i 
a partir del 2009 es va fer càrrec del sènior femení com 
a primer entrenador fins el 2015. En la seva darrera 
temporada d’entrenador, l’equip femení es proclama 
Campió de la Copa Catalana.
A l’actualitat exerceix com a àrbitre pel Comitè 
d’Àrbitres  de Rugby de Catalunya, col·labora com a 
entrenador a l’escola en la categoria  sub12 i pertany al 
col·lectiu de veterans del club.

Stephane Cazalbou:

Va entrar al RCS el 2007 i ha fet d’entrenador de 
diferents categories del club des d’aleshores fins 
l’actualitat.
Va ser el creador de la categoria sub 4 (baby) juntament 
amb Tony Francis l’any 2007.
Va jugar en l’equip sènior B la temporada 2008 i a 
l’equip de veterans des del 2007 fins el 2009.
L’any 2011 va entrar a formar part de la comissió escola 
i des del 2012 que és el responsable de la mateixa.
Ha estat organitzador de diversos viatges a França, 
València i Valladolid amb l’escola i el 2016 va organitzar 
l’esdeveniment de la final del top 14 al Camp Nou on 
van assistir 325 persones del club. 

Eduardo Bergüenda Rodriguez:

19 anys com a jugador des de la 
temporada 1988-89 fins la 2006-2007, 
des de 3a catalana fins a 1a nacional. Va 
ser capità  en diverses temporades i 
amb 3 entrenadors diferents. En 2 
temporades va ser entrenador –
jugador quan estaven a 1a catalana.
A la temporada 1998-1999 juntament 
amb Jonathan Goodman, va ser un dels 
impulsors de la creació de la nostra 
escola, duent a terme funcions 
organitzatives i d’entrenador.
Posteriorment va entrenar amb Pedro 
Castilla al sub 16 (infantil), sub 18 
(cadete), sub 21 (juvenil) i sènior.
A la temporada 2013 – 2014 va ser 
director esportiu.
Des de la temporada 2015 – 2016 
juntament amb Alberto Montero és 
entrenador del sènior femení.
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QUI SOM?

Martín Bregante Argañaraz:

Va entrar al RCSitges com a jugador  el 1990 i ha 
estat en actiu fins el 2007 fent de talonador i de 
mig de melé.
Ha format part de diverses juntes al llarg de la 
història del club.
Des del 2011 ha entrenat a les categories de 
benjamins, alevins i actualment està a l’equip de 
prebenjamins.

Paula Caballero Lillo:  

Jugadora del sènior femení del RCS des del 2013 com a talonadora, primer centre, arrier i 
actualment mig de melé.
L’any 2015 pertanyia a l’equip que van quedar campiones de la Copa Catalana.
També va ser jugadora de la Universitat Politècnica de Catalunya en lliga universitària des del 
2013 i seleccionada l’any 2016 amb la selecció catalana universitària.
També col·labora amb l’escola entrenant a la categoria sub10. 
Té el nivell1 d’arbitratge de la World Rugby.

Susana Lobera Jones:

Comença la seva relació amb l’escola com a 
mare de jugadors des del 2007.  Fa de 
delegada a diferents categories de l’escola 
des del 2008 fins a l’actualitat. 
Jugadora, pionera i capitana de l’equip 
femení des del 2008 fins el 2010.
Jugadora de touch la temporada 2010-
2011.
Integrant de la junta directiva del RCS del 
2009 al 2011.
Altres col·laboracions a nivell de promoció i 
sponsoring.

Mar Anguita Garrido: 

Entra al club com a jugadora 
de l’equip femení la 
temporada 2008-2009 i va 
estar en actiu fins la 2014-
2015.
Quan penja les botes agafa  
el rol de delegada de l’equip 
femení i ho és fins 
l’actualitat.
Col·labora amb l’escola des 
de la temporada 2015-2016 
entrenant a la categoria sub
12  i ho continua fent.

Ramon Buenechea Imaz: 

Comença la seva relació amb el RCSitges com a pare al 1998, 
després s’incorpora inicialment a l’equip de veterans, 
posteriorment al sènior B com a jugador, capità  i 
coordinador durant tres temporades. La seva retirada del 
rugbi de competició és al 2010 on coincideix al camp amb el 
seu fill gran.
Delegat de cadets i juvenils del 2007 al 2010.
Vicepresident de la primera junta d’Alberto Hernández 
durant dos anys. I responsable de l’àrea esportiva a la Junta 
del març del 2011 al novembre de 2015.
Per acabar, afegir l’assistència mèdica donada al camp i al 
seven platja durant molts i molts anys
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PER QUÈ ENS 
PRESENTEM?

Tots els membres de la candidatura ens hem unit amb la
única voluntat de treballar pel club i fer-lo més gran.

Ens uneix, a banda d’una amistat i un reconeixement
personal mutu, l’amor i l’estima al Rugby Club Sitges.

Entenem el Rugby Club Sitges com un projecte en evolució
constant, que partint de la voluntat de dues persones ja fa
quasi 30 anys, ha evolucionat fins un món particular i global
que dóna cabuda a centenars de dones, homes, nenes i nens
units pel desig de jugar a un esport que estimem i un esperit
que compartim.

Volem aportar, cadascú de nosaltres a la seva àrea, el nostre
granet de sorra dintre d’aquest gran castell que s’està
construint.

Som una candidatura en positiu que vol treballar pel bé de
tot el club.
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OBJECTIUS
ÀREA SOCIAL:

- Millorar la cohesió social.

- Incrementar la penetració social al municipi i obrir-nos a municipis
veïns del Garraf i l’Alt Penedès.

- Bones relacions amb altres clubs esportius.

- Bones relacions amb l’Ajuntament i tota la comunitat sitgetana.

- Sponsors potents.

ÀREA ESPORTIVA:

- Seguir amb el creixement actual de l’escola (objectiu 200)

- Aconseguir dos equips a les categories sub 14, sub 16 i sub 18 i
gestionar la seva continuïtat fins els equips sèniors.

- Consolidar el sènior femení, incrementar nombre de fitxes i pujar a
Primera Catalana.

- Recuperar el sènior B i recuperar la categoria de DHB.

- Consolidar 1 equip de touch i augmentar el número de fitxes.

- Pactar amb els veterans els seus objectius a principi de temporada i
aconseguir consolidar un grup estable.

- ÀREA PATRIMONI:

- Treballar per oferir al club les millors instal·lacions possibles sense
renunciar a uns mínims, però sent coherents amb la realitat del
municipi.

ÀREA SECRETARIA:

- Organització administrativa eficaç.

- Solidesa i organització econòmica.
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PLANS DETALLATS PER 
ÀREES

1. ÀREA ESPORTIVA

2. ÀREA SOCIAL

3. ÀREA PATRIMONI I INSTAL·LACIONS

4. ÀREA SECRETARIA
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ÀREA ESPORTIVA

BLOC 
FORMATIU

BLOC 
COMPETITIU

BLOC 
SOCIAL

SUB 16

SUB 14

ESCOLA

SUB 18
SÈNIOR F
SÈNIOR M

TOUCH

VETERANS
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ÀREA ESPORTIVA

RESPONSABLE DE L’ÀREA ESPORTIVA

COMISSIÓ TÈCNICA:

- Àrea organització:

Engranatge entrenadors i quadres 
tècnics

Horaris, distribució camps

Inscripcions a lligues

Convocatòries a clubs

Logística (busos, 3er temps, 
delegats)

Seguiment lesions

- Àrea formació i promoció

- Àrea disciplina

* Equip de treball del dia a dia: 

Juan Carlos Anguita, Eduardo Bergüenda,  
Paula Caballero, Stephane Cazalbou, 

Magda Gras

COMISSIÓ ESPORTIVA:

Itinerari categories i seccions

Pretemporada

Projecte esportiu

* Reunió inici de temporada i 
després periòdiques cada 2-

3mesos

Responsable Àrea esportiva

Entrenadors/es sub 18 a sèniors

Entrenadors/es sub 14 i sub 16

Comissió Escola
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ÀREA SOCIAL
Dividida en 4 blocs principals :

� COMUNICACIÓ (millorar cohesió social i fluïdesa d’informació):
� Interna: establir un sistema efectiu de comunicació que ens

permeti un bon flux d’informació entre la directiva del Club
i tota la massa social (socis/es, ex-socis/es, jugadors/es,
tècnics/es, pares, mares i persones vinculades al club.

� Externa: sistema de comunicació que ens permeti divulgar
informació al públic en general.

� Anomenar un responsable de comunicació corporativa que
ens ajudi a potenciar la relació amb l’exterior: clubs veïns,
resta de clubs, Ajuntament, comunitat sitgetana,
federació,...

� Medis: potenciar els canals de comunicació actuals i crear-
ne de nous si és necessari.

� Creació d’una normativa ètica i de comportament.
� Creació d’una base de dades de socis/es i gent vinculada al

club des dels seus inicis.

� MERCHANDISING (unificar imatge corporativa i augmentar fonts
d’ingressos pel club):
� Establir una línia comú per aconseguir que tot el Club tingui

una mateixa imatge corporativa que ens identifiqui com
entitat i grup social (coordinar tot això per que hi hagi
unitat de criteri entre categories)

� Creació d’una línia de productes de merchandising del
RCSitges per vendre i que sigui una font d’ingressos.

� Desenvolupar canals de distribució dels productes
(paradetes al club/poble, web, possible acord amb alguna
botiga local on la gent pugui adquirir articles del RCS).
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ÀREA SOCIAL

� SPONSORING (potenciar el ja existent i cercar nous
col·laboradors):
� Manteniment i fidelització dels sponsors actuals i

establiments col·laboradors.
� Desenvolupar estratègies de captació d’un o dos grans

sponsors principals.
� Desenvolupar estratègies de captació de diferents “micro

sponsors” locals.
� Actualització/creació d’un “book” de presentació per captar

i informar als possibles sponsors.
� Establir jornades informatives a nivell de poble amb

possibles establiments col·laboradors.
� Creació d’un arxiu històric d’antics sponsors i tipus d’acords

establerts.
� Creació a la web d’un espai: “El racó del sponsor”
� Formalitzar per escrit els acords establerts amb cada

sponsor.

� ACTES SOCIALS (Potenciar la convivència i col·laboració de tot el
club):
� Continuar amb els actes de la comissió actual del 30

aniversari.
� Recuperar el sopar de gala que es celebrava antigament.
� Festa de Nadal (desembre)
� Calçotada (febrer)
� Dia del Club (primavera)
� Rugby Seven Platja (juny)
� Potenciar als actes socials, la connexió entre escola i la

resta del club.
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ÀREA PATRIMONI I 
INSTAL·LACIONS

- El camp de joc actual del Rugby Club Sitges està ubicat a
la Plana de Santa Bàrbara, zona afectada per la nova fase
d’obra de la planificació territorial de la vila, és per aquest
motiu que l’Ajuntament té el compromís de reubicar les
instal·lacions a terrenys previstos com a equipaments.

- Les obres haurien d’incloure:
- Un camp de rugby de característiques aprovades per

la FER (Federación Española de Rugby) que permeti
realitzar partits de les màximes lligues estatals
(divisió d’honor A i B). Aquest camp serà de gespa
natural o artificial i disposarà d’una graderia per 300
persones.

- Un camp d’entrenament que permeti jugar partits
de categories inferiors.

- Un edifici o mòduls d’edificis on s’ubiquin: vestidors
(6), vestidor àrbitres (1), gimnàs, club social, oficines,
infermeria, lavabos, magatzem i club social. Creiem
que una superfícies de 620m2 és suficient.
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ÀREA SECRETARIA

- Elaboració dels pressupostos del club, determinats per
categories, assignant les partides que corresponen a
cadascuna d’elles.

- Establiment d’una organització sistemàtica pel cobrament
de les quotes dels socis i sòcies, facilitant les condicions
de pagament però sense dilatació en el temps.

- Establir un protocol de comunicació senzill i únic pel
contacte amb els socis quan existeixin incidències de
tipus econòmic.

- Elaboració dels comptes del club, determinant la situació
patrimonial i de resultats.

- Creació d’una memòria anual per donar a conèixer al soci
les dades del club, amb particular detall dels acords que
suposen millores o modificacions respecte la situació
existent en exercicis anteriors.

- Establiment d’un control i seguiment dels contractes i
acords del club que contenen transcendència econòmica
per determinar el seu correcte compliment.
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PER QUÈ ET DEMANEM 
EL VOT?

• PERQUÈ TENIM UN PROJECTE PER A TU.

• PERQUÈ TENIM UN PROJECTE PEL CLUB.

• PERQUÈ VOLEM ACOMPANYAR-TE.

• PERQUÈ VOLEM QUE ENS ACOMPANYIS EN AQUEST 
LLARG VIATGE.

• PERQUÈ VOLEM TORNAR AL CLUB I AL RUGBY TOT ALLÒ 
QUE ENS HA DONAT.

• PEL PASSAT, RESPECTANT A TOTHOM QUE HO HA FET 
POSSIBLE.

• PEL PRESENT, PER ACONSEGUIR ALLÒ QUE EL CLUB ES 
MEREIX.

• PEL FUTUR, PERQUÈ ELS NOSTRES FILLS PUGUIN VIURE 
EL QUE NOSALTRES HEM VISCUT.

VISCA EL RUGBY CLUB SITGES!!!


