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MISSIÓMISSIÓ

VISIÓVISIÓ

EDUCACIÓ  L’esport com a mitjà per transmetre uns valors i hàbits que ajudin a la formació de les esportistes. 
SOCIALITZACIÓ Context de relacions personals i foment del treball en equip amb la voluntat d’un benefici comú. 
ESFORÇ  La implicació de les esportistes en les tasques com a eina per assolir objectius individuals i comuns.
COMPETITIVITAT Utilitzar la competició com a factor positiu i rellevant pel procés d’autosuperació de l’esportista.
COMPROMÍS Implicació de l’esportista amb el dia a dia del club i el grup humà amb qui comparteix experiències.
ESPORTIVITAT Coneixement i respecte de les regles del joc i de les relacions correctes mantenint una actitud digna     
   en la victòria i en la derrota. 
CONTINUÏTAT La voluntat de donar durada al cicle esportiu de les jugadores.
RESPONSABILITAT  Inculcar a les esportistes els deures i obligacions que comporten la pràctica esportiva.
DIVERSITAT  Acceptació i reconeixement de la diferència.

VALORSVALORS

El Club Bàsquet Femení d’Osona neix l’any 2012 a la ciutat de Vic amb la voluntat de potenciar el bàsquet femení a la comarca d’Osona i 
esdevenir una entitat esportiva referent a la Catalunya Central.

El model de club promou la pràctica del bàsquet, un projecte esportiu que potencia la formació completa d’esportistes, un projecte edu-
catiu dissenyat per utilitzar el concepte “equip” com a mitjà potenciador de les relacions socials i la voluntat de forjar un sentiment de 
pertinença a l’entitat i als qui la formen. 

- Visibilitzar i posar en valor l’esport femení.
- Ser un club de bàsquet femení referent a Catalunya.
- Afavorir un acompanyament formatiu de les esportistes al llarg de la seva vida esportiva.
- Promocionar jugadores i entrenadors/entrenadores que puguin créixer dins el club fins a fer el salt a l’elit. 
- Participar del teixit associatiu de la ciutat de Vic i la comarca d’Osona.


