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Presentació 

La filosofia del nostre club està basada en quatre aspectes: transmissió de valors 

(educació),  participació, implicació amb la ciutat i vinculació de les famílies (dels pares i 

mares). 

La transmissió de valors,  és un aspecte crucial en qualsevol grup humà. Les 

entrenadores, tenen la funció de transmetre tots els coneixements tècnics de gimnàstica 

rítmica a les seves gimnastes, alhora que els ensenyen un codi de valors imprescindible 

per a poder complir les regles de qualsevol esport. La companyonia, el respecte de nena 

a nena, nena-entrenadora (i a l´inrevés), la capacitat de superació, la constància 

("tothom que treballa i s´esforça, tard o d´hora, recull el fruit del seu propi treball"), la 

responsabilitat (davant de situacions determinades, en relació a uns horaris i una 

disciplina individual i de grup, en relació al binomi estudis / activitat esportiva...), entre 

d´altres. Cal dir,  que depenent del nivell en què entrenin les gimnastes, aprendran altres 

valors a part dels esmentats. En concret, les gimnastes de més alt nivell del Club, 

entenen perfectament les paraules "sacrifici", "disciplina", "objectiu", "èxit", "derrota"..., 

són nenes que dediquen moltes hores i energia a l´esport; no es tracta d´esport extra 

escolar, es tracta d´esport d’alt rendiment. Coneixen els aspectes positius i negatius de la 

competició, i així aprenen a canalitzar els èxits i derrotes (experiència transferible a la 

vida quotidiana). Els  ensenyem a no ser competitives contra l´adversari; volem que 

s´autosuperin, i vulguin evolucionar per elles mateixes i per creixença personal, i no per 

guanyar a l´altra.  

Es pretén fomentar la participació de les gimnastes, tant en les activitats socio-culturals i 

esportives de la ciutat, com en tots els nivells de competició, afavorint d´aquesta manera 

la relació i el vincle amb la ciutat i altres clubs esportius.    

La vinculació dels pares i mares mitjançant la seva participació en Assemblees, o 

possible incorporació a la Junta directiva, es necessària per prendre decisions 

democràticament. 

Així doncs,  en aquest dossier,  us presentem el nostre projecte esportiu  del Club 

Signat Toni Molina – President Club Gimnàstica Sant Cugat 
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La nostra Missió, Valors i Visió  

 

Ens dirigim a vostès a fi de donar-nos a conèixer com  Club de Gimnàstica a  Sant Cugat, 
club fundat l'any 2013, sota el lema “Estimen la Gimnàstica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nostres objectius:  

Generals. 

 Fomentar el coneixement i la pràctica de la gimnàstica a la ciutat 
 Fomentar la vessant competitiva d’aquest esport. 
 Fer de “Sant Cugat” la ciutat de la Gimnàstica. 

 

Esportius:  

 Desenvolupar programes per a la pràctica de la gimnàstica a tota la diversitat de 
la població esportiva. 

 Desenvolupar programes per a la integració de tots els sectors socials mitjançant 
la pràctica d’aquest esport. 

 Assolir el major nombre d’escoles de la ciutat 
 

Pedagògics: 

 Fomentar els valors personals entre els companys/es i l’entorn en general.  
 Desenvolupar objectius tant esportius com personals.  
 Saber donar suport moral i afectiu a totes les situacions dins i fora de la pista.  
  Transmissió de valors ètics i esportius pel creixement personal de la gimnasta 

(responsabilitat, respecte, esforç, disciplina...). 
 

La nostra MISSIO es la transmissió dels valors Ètics esportius 
i El Creixement personal de la gimnasta. 

Els nostres VALORS, un equip tècnic que treballi motivat  i 
que en les gimnastes inculqui entre altres els valors de:   
Responsabilitat, Respecte, Esforç, Disciplina , Compromís .  

La nostra VISIO  Fomentar l'esport de Competició i de base 
d’un Club amb ADN 100% Gimnàstica. Club de Referència a 
Sant Cugat . 
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De gestió: 

 Desenvolupar un pla de viabilitat econòmica que permeti l’autofinançament del 
club i per tant la seva continuïtat en el temps. 

 Implantar un sistema de gestió que garanteixi la transparència i compromís en el 
club 

 

La nostre estratègia  

Esportius:  

 A partir del primer any, tots els grups han de participar a alguna exhibició o 
competició. 

 Els grups més avançats han de participar en competicions d’àmbit nacional i/o 
internacional. 

 

Promocional 

 Fomentar que sempre hi hagin nivells d’alta competició, com a element 
motivador de la base i de major projecció d’aquest esport. 

 Augmentar la base per facilitar que els nivells superiors tinguin prou gimnastes 
que els donin continuïtat. 

 Tenir el màxim de presència possible a totes les escoles i instituts de Sant Cugat. 
 Participar a les activitats organitzades a la ciutat. 
 Posar en funcionament una pàgina web del Club. 

 
 

Econòmic 

 Cercar espònsors per facilitat la participació de els/les gimnastes a les diferents 
competicions. 

 Garantir al solidesa econòmica del Club.  
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Les nostres disciplines 

Gimnàstica Rítmica 

La Gimnàstica Rítmica es un esport que data molts anys enrere, a principis de segle es 
feia dir Gimnasia Moderna, i els primers campionats del Món es van celebrar al 1963 i 
els primers Jocs Olímpics al 1984 amb les gimnastes individuals i al 1996 amb les 
gimnastes d’equip. 

La Gimnàstica Rítmica es un esport tant femení com masculí, tot i que la pràctica de nens 
i nois encara es mínima, està lligat a la estètica a la qual es mostra la sensibilitat envers 
la música amb suaus o complexos moviments, que aconsegueix captivar inclús a tota 
aquella persona que no te cap lligam amb l’art i l’esport. 

 
Al Club Gimnàstica Sant Cugat, formem a les nenes des de petites amb valors d’equip, 
constància, compromís, respecte...., tant important per a garantir un esport educatiu a 
les nostres gimnastes i donar així les eines necessàries a cada nena per que la pràctica de 
la gimnàstica formi part de la seva vida, i no limitant la pràctica esportiva a cap de les 
seves participants. 

 
Entre les principals característiques d’aquesta disciplina gimnàstica destaca el treball 
del cos, la col·locació corporal i tècnica de base per aconseguir millorar totes les 
característiques físiques bàsiques en especial la Flexibilitat, i habilitats físiques com 
poden ser la coordinació i el ritme. També destacable es la manipulació dels aparells, 
amb un treball de bilateralitat molt important pel desenvolupament intel·lectual. 

 
L’aspecte coreogràfic té també molta importància degut a les exigències d’unitat de 
música, moviment, unitat de composició, expressió corporal, utilització de l’espai...les 
gimnastes treballen durant mesos les seves coreografies per aconseguir l’excel·lent 
execució en tots els moviments i dificultats dels exercicis, el qual comporta una 
superació individual i d’equip, donat que són tot l’equip les que han d’aconseguir els 
objectius marcats. 

Gimnàstica Estètica de grup 

La gimnàstica estètica de grup és una modalitat esportiva que s’ha anat desenvolupant, 
promovent i practicant des de fa més de cent anys a Finlàndia i a Estònia. El seu origen 
es troba a l’antiga Grècia i va ser el concepte del moviment natural i fluït del cos el que 
va inspirar el seu desenvolupament.  

 
El nostre club també ha apostat per aquesta modalitat esportiva oferint a totes les nenes, 
noies i fins i tot mares la possibilitat de practicar-la, sentir-la i viure-la. 
Entre les principals característiques d’aquesta disciplina gimnàstica destaca el treball de 

la fluïdesa dels moviments. Moviments que són enllaçats els uns amb els altres de forma 
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natural i harmònica respectant les limitacions de cada cos i fent de la GEG un esport 
practicable a qualsevol edat. 

 
L’aspecte coreogràfic també és fonamental en la GEG, ja que mitjançant la coreografia es 
crea una història relacionada amb la música escollida. Les gimnastes interpreten 
aquesta història al llarg de tot el muntatge a través de moviments estètics i expressius 
que formen una unitat amb la música. 

 
Finalment, destacar la importància del predomini de la unitat del grup al llarg de tota la 
composició. El treball en equip és bàsic en aquesta disciplina i es fomenta des dels 
entrenaments potenciant el compromís i el companyerisme. 

 
Vine a practicar la gimnàstica estètica de grup! Una modalitat esportiva en la que 
predomina la bellesa i l’harmonia per sobre dels requeriments tècnics, la salut per sobre 
dels assoliments i el treball en grup per sobre de la individualitat. 

 

Situació actual 

El club  consta actualment amb un total de 15 conjunts de competició, del que formen 
part un total de 190 gimnastes , tant a nivell Escolar com Federat , una Escola Base i així 
mateix, amb dues Gimnastes , Natalia García i Clara Esquerdo, que formen part de la 
selecció nacional i estatal de Gimnàstica rítmica. 

 

Gimnastes - Conjunts 

Escola Base:  

Grup Psicomotricitat  4-5 anys  Divendres 

Grup Escola Base 1 6-8 anys  Dimecres 

Grup Escola Base 1 6-8 anys   Dimarts i Dijous 

Grup Escola Base 2 8 – 12 anys  Dimarts i Dijous 

 

En la modalitat de Gimnàstica rítmica compten amb el següents conjunts: 

Competició Escolar rítmica (CEEB) 

Prebenjamí    

Benjamí 1 nivell B 

Benjamí 2Nivell B 
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Benjamí nivell A 

Aleví nivell B 

Aleví nivell A 

Infantil nivell A 

Competició federada Rítmica - Catalunya 

Benjamí nivell 4 - Catalunya 

Aleví Nivell 4 - Catalunya 

Junior nivell 4 – Catalunya 

Competició federada Ritmica – Nivell Base Espanya 

Infantil nivell 7 

Cadet  – nivell 7 

Juvenil – Nivell 7 

Competició federada Ritmica – Nivell Absolut Espanya 

Aleví nivell 8 

Junior nivell 8 

Senior Nivell 8 

En la modalitat de Gimnàstica Estètica de Grup  comptem amb el següents conjunts: 

Competició Escolar (CEEB) 

Infantil 8-10 anys 

Infantil 10-12 Anys 

Junior 1  
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Gimnàstica

Sant Cugat
RÍTMICA I ESTÈTICA

CLUB GIMNÀSTICA RITIMICA I ESTETICA SANT CUGAT Estimem la gimnàstica

per la Gimnàstica a St Cugat
 

Competició Federada Estètica Grup – AEGEG 

Junior 2 

Junior Associació 

 

Staff Tècnic 

El club consta amb una Directora Tècnica, una coordinadora i 18 entrenadores i/o 
monitores. 

El club  participa així mateix, en activitats que desenvolupa l'Ajuntament de Sant Cugat 
dintre de l'àrea “Esport per a Tothom – OMET” i de la que participen prop de 180 
gimnastes de 11 escoles  públiques i concertades de Sant Cugat. 
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Eines de comunicació 

 Servei de mailing al soci 
 Díptics al final de la temporada 

 

Presencia a les redes socials  

 Twitter: twitter.com/@gimnasticasqgat 
 Facebook: https://www.facebook.com/clubgimnasticasantcugat 
 Instagram:  

 

Web del club    

www.gimnastica.santcugatentitats.net 

 

Projecció mediàtica 

Informació periòdica del desenvolupament de les activitats del club  als mitjans de 
comunicació ciutadans i esportius: 

 Tot Sant Cugat 
 Diari de Sant Cugat 
 Cugat.cat 
 Revista “sobre el Tapiz”, especialitzada en Gimnàstica i editada a nivell estatal 
 Presència als diaris i radios de las localitats estatals on participen els diferents 

conjunts del club. 
 

 

 

  

 

 

http://www.gimnastica.santcugatentitats.net/
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PATROCINI ESPORTIU 

El creixement d’un club va molt unit a la gestió econòmica, per aquest motiu des de el club 
Gimnastica Sant Cugat s’ofereixen diferents opcions per a que puguin veure’ns com un aparador 
per a la seva empresa o negoci. 

De aquesta forma la seva empresa o negoci estarà notablement representada en tos els 
esdeveniments esportius i extra-esportius dels club. 

La junta directiva del Club Gimnastica Sant Cugat el forma un equip de persones que realitzen la 
tasca totalment amateur el que fa que sigui molt important la col·laboració d’empreses i negocis 
pel bon funcionament del club 

 

POSSIBILITATS DE PATROCINI I COL.LABORACIÓ 

El club disposa de diferents medis per publicitari les empreses o negocis, com la web ( en  breu) , 
revista quinzenal, cartellera, lones  publicitàries dins del pavelló, logos a les equipacions tant de 
entreno como al xandall, etc... 

Des de el club es proposen diferents packs de patrocini, que es presenten a continuació. 

Igualment, el patrocinador els pot utilitzar de maneta individual segons conveniència i 
pressupost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL B 

CARTELLERA + PUBLICITAT A LA REVISTA del club 

WEB DEL CLUB: Presencia destacada a la web del club 

Publicitat a dos lones publicitàries dins del Pavelló en els esdeveniments  que organitzi el club. 

Publicitat a la equitació de entrenament 

Participació i promoció en els diferents esdeveniments del club 

APORTACIO DE 2.000 Euros. anuals. 

 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL A 

CARTELLERA + PUBLICITAT A LA REVISTA del club( mitja pàgina) 

WEB DEL CLUB: Presencia destacada a la web del club 

Publicitat a dos lones publicitàries dins del Pavelló en els esdeveniments  que organitzi el club. 

Publicitat a la equipaciò de entrenament 

Participació i promoció en els diferents esdeveniments del club 

APORTACIO DE 1.000 Euros. anuals. 
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Gimnàstica

Sant Cugat
RÍTMICA I ESTÈTICA

CLUB GIMNÀSTICA RITIMICA I ESTETICA SANT CUGAT Estimem la gimnàstica

per la Gimnàstica a St Cugat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL D 

El nom del patrocinador s’associarà a un del conjunts amb competició estatal . 

CARTELLERA + PUBLICITAT A LA REVISTA del club. 

WEB DEL CLUB: Presencia destacada a la web del club 

Publicitat a dos lones publicitàries dins del Pavelló en els esdeveniments  que organitzi el club. 

Publicitat destacada en la equipaciò de entrenament 

Dret a utilitzar la imatge del club. 

Logo de l’empresa patrocinadora al carnet del soci del club. 

Participació i promoció en els diferents esdeveniments del club 

APORTACIO DE 8.000 Euros. anuals. 

PATROCINI ESPORTIU – NIVELL C 

CARTELLERA + PUBLICITAT A LA REVISTA del club. 

WEB DEL CLUB: Presencia destacada a la web del club 

Publicitat a dos lones publicitàries dins del Pavelló en els esdeveniments  que organitzi el club. 

Publicitat destacada en la equipaciò de entrenament 

Participació i promoció en els diferents esdeveniments del club 

APORTACIO DE 4.000 Euros. anuals. 
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Contacte 

 

CLUB GIMNASTICA RITMICA I ESTETICA SANT CUGAT 

Rbla. Jaume Sabat, 5 

Zona Esportiva municipal Rambla del Celler 

08172 Sant Cugat del Vallès 

NIF- G-66177221 

Tef. +34 660833888 

Email: gimnasticasc@gmail.com 

www.gimnastica.santcugatentitats.net 

Club esportiu sense finalitat de lucre 

 

 

 

 

 

 

 

Club Gimnàstica  
rítmica i estètica 

 Sant Cugat 

mailto:gimnasticasc@gmail.com
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Per la Gimnàstica a St. Cugat 


