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Detall 
En relació a la consulta realitzada pel Club de Lluita Suau i Amable, en relació 
a l'Oficina de Clubs, l'informem que, en primera instància, l'Oficina de clubs 
de Barcelona comarques va derivar l'atenció sol-licitada per l'entitat, cap a 
l'Oficina de clubs de Barcelona ciutat, atenent la demarcació de l'entitat. En 
aquesta darrera oficina, es va atendre l'entitat, i se li va explicar la funció 
informadora i assessora d'aspectes bàsics en matèria de gestió de les 
entitats que contempla el projecte Oficina de clubs de la UFEC, el qual té el 
suport del Consell Català de l'Esport. Tanmateix, en relació a les necessitats 
específiques que l'esmentat club sol-licitava, se li va comunicar que, en 
aquella matèria les oficines no disposaven de competència ni capacitat per 
intervenir en els punts que els va exposar l'entitat. Tot i això, l'oficina es va 
oferir a donar-los atenció en altres consultes que poguessin necessitar. Les 
Oficines de clubs són un projecte de la UFEC que tenen el suport del Consell 
Català de l'Esport, amb la voluntat de poder atendre, gratuïtament, consultes 
bàsiques de les entitats esportives (principalment les federades, però també 
la resta), sobretot aquelles que habitualment no disposen d'una estructura 
pròpia de gestió. Les oficines, a part de l'atenció personalitzada, telefònica i 
electrònica, també organitzen tallers i càpsules informatives de petit format, 
per informar les entitats que ho necessitin, de qualsevol part del territori de 
Catalunya. Tot allò que deriva cap a gestions de caire jurídic o tècnic que van 
més enllà d'una informació bàsica, les oficines de clubs no tenen capacitat, 
disponibilitat, ni competència per poder atendre-ho. S'informa des de les 
mateixes oficines que en aquests casos, les entitats haurien de resoldre-ho 
amb personal especialitzat, contractant, per exemple, gabinets jurídics, o 
gestories que els poguessin acompanyar en els afers en qüestió. Salutacions 
Consell Català de l'Esport


