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Estructura de gestió

Comissió
Esportiva

Direcció Escola

Comissió Escola 

Entrenadors/es 

Delegats/des
Coordinador 

Esportiu

Els directors de l’Escola, per aquesta
temporada 2017/18, son Jaume Cosialls i
Pau Pérez de Acha.

• La funció dels directors es
principalment de recolzament
operatiu a la Comissió Escola i a
entrenadors/es i delegats/des.

• Els protagonistes de l’Escola, son
jugadors/es, entrenadors/es i
delegats/des.

• Jaume Cosialls: Àmbit Esportiu:
atenció entrenadors/es, relació clubs,
preparació esportiva torneigs i
sortides.

• Pau P. de Acha: Àmbit Organització:
fitxes, transport, preparació logística
torneigs i sortides

• Ambdós relació amb la Federació a
l’àmbit escoles de rugby (EDR)



Funcions Comissió Escola

• Quadrant d’entrenadors/es i delegats/des de les categories

• Calendari de la temporada

• Funcionament del Tercer Temps

• Aplicació i seguiment del pressupost 

• Merchandising

• Activitats promoció del rugby i de coneixement del club

Objectiu de la Comissió Escola, a més dels punts 
anteriors, implicar mares i pares en el funcionament 
de l’Escola. Tots/es ajudem a aconseguir els objectius.
Volem ser un ampli grup de persones per motivar e 
implicar a tots/es i créixer com a Club

La Comissió Escola es 
reunirà un cop al mes.
Per qualsevol comunicació 
es podrà realitzar 
mitjançant  el correu 
electrònic:
escola@rugbysitges.com



Funcionament Delegats/des

• Els/les delegats/des de l’Escola estaran integrats, conjuntament  amb els 
delegats/des de tot el club, un grup de treball, que gestionen Fernando 
D’Acunto i Javier Guerrero, per a que tots/es actuem en la mateixa forma:

• Gestió fitxes i socis/es

• Sortides i Torneigs

• Tercer Temps 

• Merchandising

• LOPD 

• Altres 

Comissió 
Esportiva 

Comissió

Delegats/des RCS 

Delegats/des
S4 

Delegats/des

S6- S8 

Delegats/des

S10

Delegats/des
S12



Entrenadors/es i Delegats/des

Entrenador/a Delegats/des Entrenament

Responsable Ajudant 1 Ajudant 2 Ajudant 3 Ajudant 4 Ajudant 5 Delegat/da 1
Delegat/da 

2 Dia Horari
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S4 Marina de Javier Pablo Furchi

Yamile
Ortega

Dissabte
10h30-
11h30

S6

Pablo Auge Dissabte
10h30 -

12hS8
Andrew Lane

Michael 
Collins

Tiago

Tulipa
Francesc 

Niubó 

S10 Stephane Cazalbou Galo Puy
Raquel 

García Godin
Silvia 

Martinez
Gerald 
Byrne

Hernán
Piñero

Rosa
Torres

Dimecres
18.30h-
20:30h

Dissabte
10h30 -
12h30

S12 Magda Gras
Ezequiel 

Pietra
Nicolas 
Daviron

Mar Anguita
Jaime 
Sauret

Cristina 
Sierra

Inma Moya Dimecres
18:30h-
20:30h

Dissabte
10h30 -
12h30



Calendari de la temporada (provisional)  

• 2 Setembre: Inici temporada

• Torneigs FCR (EDR):
• 7 octubre de 2017
• 21 octubre de 2017
• 4 novembre de 2017
• 18 novembre de 2017
• 2 desembre de 2017
• 13 gener de 2018
• 27 gener 2018
• 3 febrer de 2018
• 17 febrer de 2018
• 3 març de 2018
• 17 març de 2018
• 21 abril de 2018
• 5 maig de 2018

• Torneigs per categoria FCR (EDR):
• 28 octubre de 2017
• 25 novembre de 2017
• 24 febrer de 2018
• 14 abril de 2018

• Altres torneig i sortides: 
• Sortida França (Octubre –Novembre)
• Torneig Escoles Sant Cugat (març 2018)
• Torneig Tarragona (Març 2018)
• Trobada d‘Escoles de Catalunya

(maig 2018)
• Campionat Espanya Escoles de rugby

(maig 2018)
• Seven Sitges (juny 2018)



Escola RC Sitges 

Quina Escola volem:
• Integrada dins del club, que sumi a tothom sense excepcions,  participativa de 

la vida esportiva i social de la nostra entitat.
• Que aconsegueixi formar i divertir als jugadors/res, que s’entusiasmin amb el 

joc del Rugby.
• En línia amb la política esportiva  del club, incorporada en les seves estructures 

esportives

• Oberta a qui vulgui participar i on tothom tingui un paper important 
(jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des, mares, pares) units per un mateix 
objectiu.

• Formativa, educadora i transmissora de valors i principis 
• Productora de jugadors/es per a les categories superiors
• Tolerant i respectuosa
• Ambiciosa i amb voluntat de ser una de les millors escoles de rugby, tant en 

valors com en joc. Un referent.


