
UN CLUB PER ALS SOCIS
OBERT AL MAR
OBERT A LA CIUTAT

Candidatura Nova Junta 2016

un futur de
cara al mar



SOCIS

CLUB

MAR

Sostenibilitat i Inversió

NATACIÓ

SOCIAL
Participació i
modernització

Un futur de
cara al mar

fer-la un referent



SOCIS

CLUB

MAR

Mar
Hangars,

Patí, 
Wind, surf,...

Escola
Vela

Marketing
Comunicació

Àrea
Jurídica

Josep Ramon Novell
Bernat Montoya

Ricard
Urbano

Marc
Estruch

Ferran
Moreno

Jany
Lladó

Ferran
Ruíz

Bernat
Montoya

Francesc
Llucià

Toni
Amat

Josep
Ramon
Novell

Ramon
Llibre

Tresorer President

Secretari
Vicepresident

Gestió i gerència del Club

Altres
esports

Gimnàs
Pista 

polesportiva

Social
Activitats

relació Socis
...

Rem

Sub.

Piscina
competició

Altres
Triatló

aigües obertes,
,....

NATACIÓ

SOCIAL

Comissió
de Consell

Comissió
de Mar

Presidents i
Socis de Mèrit

Organ de consulta
Miquel Alzina

Koki

Gina
Manzano

Comissió
Natació

Comissió
Social

Organ de consulta
Vanessa Gonzàlez

Organ de consulta
Joan Walter

Claudia Canals
Mertixell Costa



1. Renovació de la concessió de ports i costes
2. Estudi econòmic per sanejar el Club 
3. Confecció i seguiment d’uns pressupostos equilibrats per Seccions 
4. Fer les inversions necessàries per modernitzar-lo

CLUB
OBJECTIUS

Aconseguir un 
Club Solvent, 
estable 
i modern 



CLUB

Caduca el 2018

Qualsevol cosa que puguem fer en aquest 
àmbit passarà SI O SI PER FER UN
PROJECTE ORIENTAT AL MAR
ni la natació, ni l’apartat social ens donaran 
aquesta concessió, serà tot el tema relacionat 
amb el MAR:

Vela
Patí de Vela
Escola de Vela
Rem
Cursos
SUP / Surf / Windsurf / Subaquàtiques
Vinculació del Club amb la Ciutat i les Escoles

en definitiva que el CLUB sigui un punt de 
trobada entre els Badalonins i el Mar.

PRESSUPOST EQUILIBRAT

-Confecció del pressupost per seccions i 
seguiment de l’execució del pressupost
-Comptabilització per centres de cost 
(Seu, Social, Escola de Vela, Seccions,...) 
per controlar-ne la despesa/ingrés/
inversions
- Optimització de subministres (Aigua, 
electricitat, gas...)

TRESORERIA

Gestió acurada del Cash-Flow i dels 
diferents productes bancaris per reduir el 
cost de la despesa financera

Estudi econòmic per sanejar el Club

Estudi de les àrees clau on invertir basant-
se en dos conceptes principals:

SERVEI ALS SOCIS (fidelització)

Sala polivalent (adaptada per actes, 
gimnàs, classes de grup, lloguer,...)
Pista poliesportiva
Escala Solarium i solarium
Serveis extraordinaris (festes socials, ...)

RETORN DE LA INVERSIÓ (rendibilitat)

Escola de Vela
Hangars i espais vela
Serveis de Vela
Gimnàs
Elecectricitat i eficiència energètica

1. 2. 3.
Renovació Concessió Àrea econòmica Inversions

Renovació concessió/Pressupostos ajustats/Plà d’inversions



1. Escola de Vela
2. Patí de Vela  
3. Rem Escola de Vela
4. Hangars i espais vela
5. Windsurf / SUP / Surf / Subaquàtiques

MAR
OBJECTIUS

Millorar Instal·lacions
Promocionar Competicions
Formació
Obrir el Mar/Vela a la Ciutat



VELA

Pressupost anual per:

Manteniment
Millora il·luminació
Neteja
Seguretat 
(videovigilància, asseguran-
ces,..)

Reorganització ubicacions i neteja 
de material abandonat o fora d’ús

Actualització estat quotes i espais

Noves propostes d’inscripció 
(llocs lliures)

Gestió per possible ampliació del 
“Corralito”

Creació d’una comissió de supervisió 
de la classe.

Cercar Patrocinador

Marcar un calendari de Regates/
Entrenaments pels caps de setmana 

Promocionar noves regates oficials

Promocionar el CLUB com un dels 
llocs amb més participants en les 
regates de Patí de Vela.

3.2.
Hangars/Espais vela

En el cas del Windsurf: OBLIGATORIETAT 
DE LA LLICENCIA PER
NAVEGAR. Resp Civil Oblig.

Organització de Competicions

Jornades de formació pels socis

Clínics i presentació de materials

Mercat de segona mà

Cursos exclusius de cada modalitat

Lloguer de Windsurfs / SUPs / Surf

4.
Windsurf/SUP/Surf/Sub.

Cercar Patrocinador

Inventari de l’estat actual del material i 
noves adquisicions d’embarcacions

Cursos tot l’any

Cursos específics de Patí, Wind, SUP, 
Surf

Més repercussió de les activitats que 
es desenvolupen

Oferir PACKs a empreses/hotels/... 
d’excursions SUP, Kayak,...

1.
Escola de Vela Patí de Vela

Millorar Instal·lacions/Promocionar Competicions/Formació



VELA

Com fer-ho:

- Política de comunicació molt més activa donant a conèixer els serveis que oferim durant tot l’any
i que estan oberts tant a SOCIS com a NO SOCIS, mitjançant:
 1. Notes de premsa, xarxes socials, web, ...
 2. Tríptics informatius
 3. Activitat comercial pro-activa: visites a escoles i empreses

- Adaptar aula per donar classes a l’escola de vela per poder organitzar cursos de: titulin, P. Basic, PER i Patró de iot.

- Aconseguir patrocinis per l’escola vela.

Inversió

Fer una inversió en la compra d’una o dues embarcacions grans (Rs Venture) que ens han de permetre poder fer les classes 
de vela en òptimes condicions.

Inversió en actualització de les embarcacions existents (Patí junior, Top Az, Caiacs, Windsurf, Taules Surf, Body’s...)

Inversió en adquisició de nous equipaments que ens permetin oferir més servei. En aquest punt creiem que per tema 
d’inversió, facilitat de gestió i com a esport que està de moda el Paddel Surf és una bona inversió.

Escola de Vela / Objectius

Aconseguir superar els 1900 alumnes l’any i aconseguir més ingressos. 

L’escola de vela és un pilar important del Club, per tant s´hi ha de treballar fort. No estalviarem en recursos.



VELA Escola de Vela / Evolució

Aconseguir superar els 1900 alumnes l’any

2013 2014 2015 2016 2017
Alumnes 1.515 1.567 1.669 1.730 1.900

2015

14 Centres Educatius 715 alumnes
Campus Nàutic 422 alumnes
Altres activitats per entitats 436 alumnes
Cursos i sessions individuals 96 alumnes

TOTAL 1.669 alumnes 

Per un total de 23.662 usos del material de l’escola.



REM

Actualment disposa de:
tres llaguts catalans
un llagut mediterrani
un batel
i el seu material associat (rems, 
remolcs...).

Modalitats:
Rem banc fix llagut català
Rem banc fix llagut mediterrani 
(permet competicions estatals)
Rem banc fix amb batel
Rem Indoor
Rem en banc mòbil (nou)

Instal·lacions del CNB per 
entrenaments físics

Aigües dins i fora del Port de 
Badalona i aigües properes a la costa 
entre Montgat i Barcelona.

Base d’instal·lacions el Port-Marina 
Badalona que cedeix instal·lacions 
als tres Clubs de rem de la ciutat.

Espai d’aprenentatge esportiu i de 
valors per a vogadors compresos entre 
els 12 i els 17 anys. 

Entre els objectius de l’escola destaca 
la voluntat que sigui un planter de 
vogadors de manera que els joves que, 
provinent de l’escola, s’incorporin als 
equips absoluts ho facin motivats i amb 
bon coneixement tant la tècnica, com 
del funcionament de les competicions. 

En la temporada actual l’Escola compta 
amb 25 esportistes.

Des de ja fa algunes temporades. 
s’estan realitzant activitats de promoció 
del rem en l’espai educatiu reglat. 

Concretament s’està col·laborant amb 
diversos instituts de secundària de 
la ciutat incorporant activitats de rem 
en els crèdits esportius dels seus 
currículums.

1. 2. 3. 4.
Secció Activitats Escola de Rem Rem a les Escoles

Consolidar la secció/Escola de Rem/Rem a les Escoles



1. Incrementar la participació dels socis en les activitats del Club
2. Millorar l’ús dels espais comuns
3. Millorar la comunicació dels actes del Club
4. Obrir el Club a la ciutat

SOCIAL
OBJECTIUS

Fidelitzar
Mantenir
Ampliar socis



SOCIAL

Organització de sopars/festes/esdeveniments
orientats als diferents grups d’edat.

Festes infantils
Revetlles (Sant Joan, Cap d’Any, Festes de 
Maig,...)
Havaneres, botifarrades,...
Sopar/festa multi edat a la terrassa un cop 
al mes des de Juny a Setembre
Travessa
Activar zona Chill Out

Festes no orientades exclusivament als socis.

Organització del Gimnàs i adquisició de nova 
maquinaria i material per classes dirigides

Organització d’activitats per la nova sala 
Polivalent:

Classes de gimnàs dirigides
Balls de saló
Promoció del lloguer de la Sala

Nou espai socis (TV, Jocs taula, ...)

Promoció activitats Pista Poliesportiva
(mini torneigs frontó, bàsquet, futbol sala, activitats per nens, ...) 
Algunes d’aquestes activitats es podrien obrir a no socis

Millores a la zona solàrium
(zona privada d’ús exclusiu dels socis amb possibilitat per poder fer 
sopars, festes, ...)

Millora dels serveis de restauració orientant 
aquest servei cap al soci

Donar més rellevància als actes organitzats 
pel Club i els seus patrocinadors
(social, vela/mar, rem, natació, ...) per 
millorar la marca de Club davant la ciutat, les 
seves institucions i les federacions.

Xarxes Socials, Web, ...
Notes de premsa
Clippings de premsa

Merchandising CLUB
Crear elements com samarretes, 
samarretes tècniques, dessuadores, ... 
que serveixin tan per uniformar les  
seccions com pels socis del club.

Potenciar la marca CLUB

1. 2. 3.
Participació Espais comuns Comunicació

Fidelitzar/Mantenir/Ampliar socis



1. Foment de la Natació com un dels esports de referència de la ciutat
2. Sostenibilitat i organització de la secció
3. Estructurar i donar forma a noves disciplines de natació

NATACIÓ
OBJECTIUS

Foment
Sostenibilitat
Promoció



NATACIÓ

Fomentar la natació de base a través de 
l’escola de natació

Ordenar tècnicament la natació com a esport 
de competició. Fer un pla a curt, mig i llarg 
termini. 

Estructurar disponibilitats d’aigua. Cerca de 
“aigua” per les necessitats del pla tècnic. 
Ampliar espais en piscines disponibles a l’àrea 
de Badalona, Barcelonès, Maresme. 

A llarg termini, lluitar per aconseguir unes 
instal·lacions modèliques que permetin el 
desenvolupament dels nostres nedadors.

És necessari “construir” una secció amb 
fonaments sòlids, tant esportius com 
econòmics.

Per això volem una secció sostenible 
econòmicament mitjançant:

- La creació del soci esportiu de natació
- Patrocini o micromecenatge
- Subvencions públiques: Ajuntament, 
Diputació, etc.
- Ajustament al pressupost atorgat 
directament pel Club

Contemplar les diverses disciplines del que 
podem entendre per la nostra natació per 
donar servei als socis i a la Ciutat : 

Escola de Natació pre-infantil
Escola de Natació Federada
Aigües obertes
Triatló
Waterpolo
etc.

1. 2. 3.
Foment de la Natació Sostenibilitat Noves Disciplines

Foment/Sostenibilitat/Noves disciplines

Volem la secció de Natació del Club sigui també una referència de la ciutat 
en l’àmbit esportiu, tenint més presència als mitjants locals.


