
Barcelona, 30 de setembre de 2014 
Benvolguts pares i mares: 

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos dels passos a seguir en cas de lesió o accident produït durant 
la pràctica esportiva. Tot els jugadors/res, tenen una cobertura mèdica en el moment de la tramitació de 
la fitxa. El número de llicència del lesionat correspon al de la Targeta Sanitària (CAT SALUT).  

 
PROTOCOL PRÀCTIC D’ACTUACIÓ: 

- En cas que es produeixi una lesió o accident del vostre/a fill/a, el primer que heu de fer és avisar a 
l’entrenador. Ell coneixerà el protocol que s’ha de seguir segons cada cas. 

 
- A partir d’aquest pas, us haureu de dirigir a una de les dues clíniques que es detallen a 

continuació, amb el “parte” d’accident. (L’entrenador us el facilitarà).  
 

- Clíniques/adreces/telèfons:  

 
- Si decidiu anar a un d’aquests centres i no teniu el “parte”, el podeu descarregar a la pàgina web 

www.elconsell.cat (ja segellat pel consell) i el podeu omplir vosaltres mateixos. 
 

Aneu a l’apartat d’assegurances i descarregueu el parte corresponent: 
 

 
 

Comunicat d’accident Generali seguros (petits)15-16, per jugadors nascuts de l’any 1997 al 2008 inclosos. 

 
 

Comunicat d’accident Generali seguros (grans)15-16, per jugadors nascuts a partir del 1996, delegats i 
entrenadors. 

 
 

- En aquests casos, us demanem que aviseu a l’entrenador de la vostra visita. 
 

- MOLT IMPORTANT: No us confoneu de “parte” i aneu a la mútua del bàsquet. Si aneu per la 
Seguretat Social o per l’assegurança de l’escola i dieu que us ho heu fet jugant en un equip de 
bàsquet afiliat al Consell, us poden cobrar la visita i podeu tenir problemes (hi ha hagut casos de 
jugadors altres temporades). 

 
Atentament. 

Rubén Sancho 
Coordinador de la secció de Bàsquet Els Arcs 

 

BÀSQUET. TEMPORADA 2015-2016 
En cas de lesió / accident... 

http://www.elconsell.cat/
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