PROJECTE UN CLUB +FORT
Et presentem un projecte de futur. En 2021 un grup de socis/sòcies ens presentem a les eleccions de
Panteres Grogues per a seguir amb el procés de millora del club que vam iniciar en 2019.
Coneix les propostes d’un equip ampli i divers que vol continuar treballant per a tu i per a donar més
força a l'esport LGTBIQ+.
En aquest programa descobriràs tots els fets duts a terme entre l’any 2019 i 2021, les propostes
pels propers anys i les persones que formen part del nou equip de la candidatura UN CLUB +FORT.
Suma’t al projecte i crea amb nosaltres UN CLUB +FORT!

+ADMINISTRACIÓ

+SISTEMES INFORMÀTICS

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

Canvi de seu amb ampliació d'horari d'atenció,
zona de treball per als equips de coordinació i
sala de reunions.

Estalvi de 3.200 € anuals en manteniment de
pàgines webs i proveïdors web i email.

Professionalització de la comptabilitat i tresoreria
per a centralitzar i portar un control eficaç dels
ingressos i les despeses del club.

Creació de l'App de reserva d'activitats per a
facilitar la tasca de les seccions i perquè
t'apuntis al teu entrenament amb un sol clic.

Professionalització dels RH per a poder gestionar
correctament sous i contractes.

Potent Pack Office 365, una eina que facilita la
tasca dels equips de coordinació i permet realitzar
reunions virtuals segures.

Nova App de RH per a complir amb el
decret llei de Control d'Horari.

App del socia/sòcia amb accés a les teves
dades i documents del club (actes i comptes).

+EFICÀCIA

EINES PER A UNA GESTIÓ EFICIENT

Després de treballar des del 2019 en la millora
de l'administració, la tresoreria i els RH del
club, ens els propers mesos farem arribar als
equips de coordinació les eines per a agilitzar i
facilitar la gestió de les activitats: App del
soci/sòcia, App de Registre d'Activitats, App
de RH i el potent Pack Office 365.

+ADMINISTRACIÓ +INFORMÀTICA +EFICÀCIA +CLUB UN CLUB +FORT

+PARTICIPACIÓ

ENQUESTES

Després de l'èxit de la “enquesta del soci/sòcia”
de 2019 i 2020, continuarem apostant per a
fomentar la participació a través de la creació
d'una enquesta anual, un qüestionari que
permet conèixer la teva valoració sobre la
gestió del club i saber la teva opinió sobre els
nous projectes que Panteres Grogues realitzi
d'ara endavant.
Perquè el futur es construeix en equip!

+DIVERSIÓ

NOU PANTERWEEKEND

Panteres Grogues és diversió. En la primera
“enquesta del soci/sòcia” que vam enviar per
primera vegada en el club, hem treballat per a
preparar el nou i divertit PanterWeekend, un
cap de setmana amb activitats esportives,
culturals, wellness i lúdiques per passar-ho
bé amb amics i amigues.
Aviat arribarà la primera edició!

+ACTIVITATS

+ESPORT +CULTURA +WELLNESS +OCI

Cada any, amb “l’enquesta del soci/sòcia”, et
consultarem per a saber quina activitat
esportiva, cultural, wellness i lúdica t’agradaria
realitzar.
A partir d'aquí, treballarem amb l'equip de
voluntariat per a impulsar-la, comunicar-la i
promocionar-la dins i fora del club.
D’aquesta manera l’activitat tindrà la base per
mantenir-se activa i forta, això farà que es
perduri en el temps i que la puguis practicar
durant molts anys.

+PARTICIPACIÓ +DIVERSIÓ +ACTIVITATS +CLUB UN CLUB +FORT

+DEDICACIÓ I ACTIVISME

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

Reunions de Junta: + de 110 h de dedicació.
Reunions amb Seccions: + de 70 h de trobades
amb seccions: comitè de seccions, Panteresports
i reunions bilaterals (junta-secció).
+ 60 h en reunions amb Associacions LGTBIQ+,
entitats públiques i altres organitzacions
esportives.
Proves pilot del nou projecte educatiu amb 2
xerrades en escoles per a conscienciar en
valors i bones pràctiques.

+EDUCACIÓ

PROJECTE EDUCATIU

Mitjançant un nou programa educatiu liderat
per l'equip de voluntariat del club, cada any
realitzarem 15 formacions a l'any en escoles
i instituts i en organitzacions esportives per
a fomentar l'esport inclusiu en la societat,
transmetre valors i defensar els drets del
col·lectiu LGTBIQ+.
El nou programa educatiu ens permetrà
realitzar webinars relacionades amb l’esport
femení i LGTBIQ+.

+IGUALTAT

ESPORT FEMENÍ

Per primera vegada en el club participarem en
un projecte europeu Erasmus+ per a fomentar
l'esport femení.
El treball ens ajudarà a augmentar en un
mínim del 35% el nombre de sòcies del club
en 2023 i incrementar en un mínim d'un 50%
la participació de dones en el torneig multiesportiu Panteresports 2022.
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+ESPORT FEMENÍ

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

Noves pàgines web del Donasport, línia gràfica i
creació de perfils socials del @Donasport.bcn.
Realització de fotografies per a promocionar les
pròximes edicions del Donasport.
Per primera vegada l’Ajuntament de Barcelona
va donar visibilitat al Donasport en canals
digitals (web i perfils socials) i externs (banderoles
en diferents carrers de la ciutat).
Inici del projecte europeu Erasmus+ per a
promocionar l'esport femení.

+JUVENTUT

NOVA ACADÈMIA PER A ADOLESCENTS I NENS/NENES

Volem que Panteres Grogues sigui un club
per a totes les edats, des dels més grans
fins als més joves.
En 2021 posem en marxa la nova Acadèmia
de Panteres Grogues, un projecte transversal
per a fomentar la participació de nens i
nenes i adolescents.
Amb l'Acadèmia aconseguirem que en l’any
2022 el jovent representi un mínim del 5%
del total dels socis i les sòcies del club.

+DIVERSITAT

UN ESPAI PER A TOTES LES IDENTITATS

Amb el desig de donar més espai i visibilitat a
totes les identitats, afegirem Q (queer) a la
definició de Panteres Grogues.
Iniciarem col·laboracions directes amb agrupacions
feministes i associacions que treballen per la
defensa dels drets del col·lectiu trans.
A través de les xarxes socials iniciarem noves
campanyes de comunicació per a comunicar la
diversitat de persones que realitzen activitats
en el club.

+INFORMÀTICA +DIVERSITAT +JOVENTUT UN CLUB +FORT

+ACTIVISME

MÉS VISIBILITAT DE L'ESPORT LGTBIQ+

Treballarem per tenir fins a 150 persones en
l’equip de voluntariat en 2023.
El treball de reorganització i creixement de
l'equip de voluntariat donarà més força als
projectes d'educació, joventut i igualtat per a
continuar defensant els drets del col·lectiu,
transmetre els valors de Panteres Grogues i
donar més força a la visibilitat de l'esport
LGTBIQ+ fora del club.

+PROXIMITAT

PROTEGIM ELS TEUS DRETS

En aquesta nova etapa treballarem perquè
Panteres Grogues estigui més prop de tu amb
la creació del “defensor del soci/sòcia”, una
figura externa i independent de la junta directiva
que s'encarregarà de protegir, defensar i
garantir els teus drets fonamentals a través
de la resolució de conflictes que puguis tenir
dins del club.

+COMUNICACIÓ INTERNA

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

En 2019, per primera vegada en Panteres
Grogues, es va realitzar "l'enquesta del
soci/sòcia", un qüestionari que cada any ens
permet conèixer la teva valoració i opinió de
diferents temes relacionats amb el club.
Noves "cartes al soci/sòcia". Des de 2019
s'han enviat 2 cartes anuals per a informar
dels avanços i comunicar els nous projectes
que la junta vol iniciar en el club.
Comunicació permanent amb les autoritats
per a informar de les mesures sanitàries
derivades del COVID en matèria esportiva.

+ACTIVISME +PROXIMITAT +COMUNICACIÓ INTERNA UN CLUB +FORT

+IMATGE I COMUNICACIÓ

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

Modernizació de les pàgines web (Panteres
Grogues, Donasport y Panteresports).
Nous equipaments de Panteres Grogues.
Augment superior al 150% de seguidors i
seguidores en xarxes socials.
Pla de comunicació i més fotografies per
donar més visibilitat a les seccions.
Promoció i comunicació del Panteresports,
Donasport i altres esdeveniments del club.

+COMUNICACIÓ

VISIBILITAT EN XARXES SOCIALS

Després de dissenyar i donar a conèixer les
noves webs de Panteres Grogues, Donasport
i Panteresports i de reorganitzar els diferents
perfils socials del club, en 2021 farem un pas
més en internet creant noves campanyes i
accions de comunicació en col·laboració amb
les les seccions esportives, culturals i wellness
per a aconseguir augmentar en un mínim del
50% la visibilitat de les activitats del club.

+FOTOGRAFIES +DISSENY GRÀFIC +COMUNICACIÓ UN CLUB +FORT

+CLUB
UN CLUB +FORT

#Som_Panteres

UN PROJECTE DE FUTUR EN PANTERES GROGUES
Un club unit en la diversitat

JONAS LJUNGGREN Coordinador i soci de Rugbi. Professor d'economia.
Candidat a president de Panteres Grogues.

“Després de crear la secció de Rugbi, en 2019 vaig començar a col·laborar com a President amb l'objectiu de
dur a terme les millores que Panteres Grogues necessitava. Ara, amb equip més ampli i divers, em presento
per a avançar més i continuar construint aquest gran club que va néixer en 1994 i que gràcies al treball voluntari de moltes persones ha contribuït a donar més força al col·lectiu LGTBIQ+”.

INES PUERTAS PUJADAS Coordinadora i sòcia de vòlei. Arquitecta i urbanista.
Candidata a vicepresidenta de Panteres Grogues.

“Em vaig apuntar a Panteres Grogues per a practicar l'activitat que més m'agrada i conèixer a més persones com
jo. En 2019 vaig començar a col·laborar en l'equip de coordinació de la meva secció per a donar més visibilitat
a la dona. En aquest període vaig treballar amb la junta actual amb amb l'objectiu d'unificar les seccions femenines i masculines de vòlei, trencar barreres de gènere i defensar la igualtat en l'esport.”

ROGER ESPÍ CASAS Coordinador i soci de Natació. Advocat.
Candidat a vicepresident portaveu de Panteres Grogues.

“Després de ser triat coordinador de la secció de Natació, ara faig un pas endavant en la meva implicació amb
Panteres Grogues i em presento juntament amb Jonas i Inés i la resta de l'equip, per a dur a terme aquest gran
projecte on donaré veu al conjunt de socixs i transmetré dins i fora del club els principis i els valors de l'organització.”

PEDRO FEIJOO GUERRO Soci de Rem. Investigador i professor de física.
Candidat a secretari de Panteres Grogues.

“Com a membre de la junta, des del 2019 m'he encarregat de la gestió de la tresoreria i els R.H de Panteres
Grogues. Ara, amb més il·lusió que mai, em presento com a Secretari per a continuar amb el projecte de modernització que permetrà al nostre club tenir més força i continuar avançant en la defensa dels drets LGTBIQ+.”

IAGO CONSUL VILARRUBIA Coordinador i soci de Natació. Comptable.
Candidat a tresorer de Panteres Grogues.

“Actualment formo part de la coordinació de Natació de Panteres Grogues, un treball que m'ha animat a fer un
pas més en la meva implicació amb el club. En aquesta nova etapa com a tresorer aportaré els meus coneixements en comptabilitat i treballaré al costat de la resta de la junta directiva per a dur a terme les propostes del
nou equip.”

TONY MELLADO SAN GABINO Coordinador i soci Cor Cabaret. Ing. en telecomunicacions.
Candidat a webmaster de Panteres Grogues.

“Des de 2019 he col·laborat de manera externa amb la junta de Panteres Grogues. Durant aquest temps he
treballat per a millorar i implementar totes les eines informàtiques necessàries per al club. També he col·laborat
en la creació i la programació de les noves pàgines web del club i he creat el nou sistema de reserves d'activitats. Ara, continuaré dotant a la nostra organització de tots els sistemes informàtics que necessita.

MIKI HERRAIZ BOTELLERO Soci de Bàsquet i Dansa. Periodista
Candidat a vocal voluntariat de Panteres Grogues.

“Em sumo al projecte Un club +fort per a donar un impuls a l'equip de voluntariat de Panteres Grogues, una àrea
molt important que permet dur a terme totes les activitats que organitzem cada any en el club. Apunta't al grup,
col·labora de la manera que més t'agradi fer-lo i comparteix experiències amb les amistats.

+EQUIP +AMPLI +DIVERS +PROFESSIONAL +CLUB UN CLUB +FORT

VALENTINA FENU SCIARROTA Sòcia de Vòlei. Marketing i esdeveniments

Candidata a vocal esports de Panteres Grogues.

“En 2015 em vaig apuntar a vóley en Panteres Grogues per a jugar i entrenar a diferents equips de la secció. Ara em
sumo a aquest gran projecte per a seguir amb el procés de millora del club. En aquesta nova etapa treballaré per
a augmentar la presència de la dona i potenciar l'esport femení de Panteres Grogues.”

JAY REYES ABREU Coordinador i soci de Vòlei. Cap d'equips.
Candidat a vocal educació de Panteres Grogues.

Després de començar a col·laborar amb l'equip de coordinació de vòlei, en 2021 faig un salt en la meva implicació amb el
club per a facilitar la integració de la joventut, ensenyar i compartir valors a través de la creació i el desenvolupament
de la nova acadèmia de Panteres Grogues, un projecte que contribuirà a garantir que les pròximes generacions continuïn
donant visibilitat a l'esport LGTBIQ+.”

FERNANDO CARPIO PÉREZ Coordinador y soio de Entreno funcional. Informático.
Coordinador i soci d’Entrenament funcional. Informàtic.

“En 2018 vaig iniciar l'activitat d'entrenament funcional de Panteres Grogues. Amb el treball que he realitzat
junt altres persones de la secció, s'ha aconseguit que cada vegada hi hagi hi hagi més persones que gaudeixin
dels nostres entrenaments. En 2021 em sumo al projecte de millora del club amb Jonas i la resta de l'equip per
a ajudar al fet que altres seccions del club tinguin més força per a continuar creixent.

JAUME CASASOLA ANDIÑACH Soci de Rem i Esquí. Professor retirat.
Candidat a vocal educació de Panteres Grogues.

“Després de formar part de la junta directiva de Greenpeace España i de retirar-me com a professor, em vaig
implicar amb Panteres Grogues per a aportar els meus coneixements en educació. Ara em presento per a dur
a terme un projecte en escoles per a fomentar l'esport inclusiu, transmetre els valors del nostre club i defensar
els drets del col·lectiu LGTBIQ+.”

REMI GARRIDO SIERRA Soci de Natació. Llicenciat en dret.
Candidat a vocal ADI de Panteres Grogues.

“Després de formar part de la junta directiva entre 2017 i 2019, vaig continuar col·laborant amb el club de
manera externa aportant els meus coneixements en matèria legal. En aquesta nova etapa, torno a la primera
línia per a unir forces amb altres entitats esportives LGTBIQ+”.

LALO NAVARRETE CARRILLO Soci de Dansa. Cap de projectes.
Candidat a vocal oci de Panteres Grogues.

En 2018 empezé a col·laborar amb la junta directiva i un any després, amb Jonas al capdavant de l'equip, vaig
començar a ocupar-me de la vocalia d'Oci. En aquesta nova etapa continuaré aportant la meva experiència en
gestió d'equips per a dur a terme les activitats lúdiques que organitzem en el club (carrossa del Pride BCN,
PanterWeekend, festes, sopars i altres esdeveniments) per a fer de Panteres Grogues el club social i divertit que
tots i totes volem”

SUMA’T!
UN CLUB +FORT

Un club unnit en la diversitat
www.unclubmesfort.com #Som_Panteres

