+CLUB
UN CLUB +FORT

#Som_Panteres

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

+EFICÀCIA
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

FETS

COMPROMÍS

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

PROPOSTES PER A LA NOVA ETAPA

Sostindrem la inversió en eines per a agilitar i
facilitar la gestió de la coordinació d'activitats i
millorar el teu dia a dia en el club.

MATEIXA QUOTA
+BENEFICIS
UN CLUB +FORT
· Professionalització de la contabilitat i tresoreria
per controlar els ingressos i despeses del club.

Donarem continuïtat al procés de millora i
professionalització de la gestió comptable,
l'administració i direcció, els recursos humans de
totes les seccions i la comunicació interna i externa
del club.

· Canvi de seu amb amplicación d'horari d'atenció
al soci/sòcia i zona de reunions per a millorar el
treball de la teva secció.

Sense augmentar la quota anual treballarem per
a incorporar un gestor esportiu titulat per a
millorar la gestió de les activitats.

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

Treballarem juntament amb les seccions culturals
per a facilitar la realització d'espectacles i representacions de cada temporada.

· Creació de l'App de reserva d'activitats per a facilitar
el treball de la seccions i perquè puguis apuntar-te
a la teva activitat amb un sol clic.
· Creació de l'App del soci/sòcia amb accés directe a
les teves dades personals i alta en activitats.

UN CLUB +EFICAÇ
QUE DONI SUPORT
A LES SECCIONS

· Inversió en eines informàtiques per a millorar el
funcionament de la teva secció i evitar casos de
persones que no hagin pagat la quota i no estiguin
assegurades.
· Més de 110 h de reunions de junta i 70 hores amb
seccions per a millorar la coordinació del club.
· Tramitació i obtenció de subvencions per a millorar la
gestió diària del club i dur a terme nous projectes
sense haver d'augmentar la teva quota.

+EFICÀCIA +DEDICACIÓ +SUPORT +CLUB UN CLUB +FORT

+SOCI I SÒCIA
PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I ACTIVITATS

FETS

COMPROMÍS

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

PROPOSTES PER A LA NOVA ETAPA

Crearem la figura del “defensor del soci/sòcia”,
una persona externa i independent de la junta
directiva que protegirà, defensarà i garantirà els
teus drets dins del club.

UN CLUB +PARTICIPATIU
PER A SEGUIR AVANÇANT
EN EQUIP
· En 2019, per primera vegada en Panteres Grogues,
vam iniciar “l'enquesta del soci/sòcia” per a
conèixer les teves necessitats i valoració del club.
· Accions de comunicació directa amb socis/sòcies
a través de cartes per a informar dels avanços i la
creació de nous projectes.

MATEIXA QUOTA
+COMUNICACIÓ
UN CLUB +FORT
· Creació de la pàgina web de Panteres Grogues
amb informació actualitzada i clara de la teva
secció i del conjunt del club.
· Disseny de les noves pàgines web del Donasport i
Panteresports per a donar visibilitat externa als
tornejos de les seccions, atreure a més persones, i
augmentar les inscripcions generant ingressos a
les seccions.

Donarem continuïtat a l’ “enquesta del soci/sòcia”
amb l'objectiu d'augmentar la teva participació
en el disseny del club i crear activitats per a tu.
Ens comprometem a garantir la continuïtat i la
sostenibilitat de les noves activitats.
Fomentarem trobades entre socis/sòcies a amb
el nou PanterWeekend, un cap de setmana amb
activitats esportives, culturals, wellness i lúdiques
perquè coneguis a més persones i t’ho passis
genial amb amics i amigues.

UN CLUB +FRIENDLY
I DIVERTIT PER A
PASSAR-HO BÉ AMB
AMICS I AMIGUES

· Cobertura fotogràfica a les seccions per a donar més
visibilitat a les activitats del club i al col·lectiu LGTBIQ+.
Reestructuració de perfils socials amb un augment de
seguidors superior al 200%.

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

+ACTIVISME
COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT LGTBIQ+
Som un equip ampli i divers. Creiem en l'activisme
inclusiu i obert que treballa en positiu per a
transformar el món.
Estem compromesos amb la defensa dels drets
col·lectius a través de l'esforç diari i la col·laboració
amb organitzacions LGTBIQ+.
Dediquem el nostre temps voluntari representant,
gestionant i organitzant el club perquè Panteres
Grogues continuï sent un referent en la visibilitat
i la normalització del col·lectiu LGTBIQ+ en la
societat.

COMPROMÍS

PROPOSTES PER A LA NOVA ETAPA

Nou programa educatiu: realitzarem 15 formacions
a l'any en escoles, instituts i en organitzacions
esportives per a fomentar l'esport inclusiu,
transmetre valors i defensar els drets del col·lectiu
LGTBIQ+.
Per primera vegada en el club participarem en un
projecte europeu Erasmus+ de recerca i bones
pràctiques per a fomentar i donar visibilitat a
l'esport femení.
Implementarem accions per a augmentar en un
35% el número de sòcies en el club en 2023 i
incrementar en un mínim del 50% la participació
de dones en el Panteresports 2022.

UN CLUB AMB
+FORÇA PER A
DEFENSAR ELS
DRETS LGTBIQ+

Impulsarem col·laboracions amb organitzacions
feministes i del col·lectiu trans per a augmentar la
diversitat en Panteres Grogues.
Reorganitzarem l'equip de voluntariat amb
l'objectiu d'augmentar el grup i dur a terme nous
projectes i activitats.
Nova acadèmia per a adolescents i nens i nenes
per a aconseguir que el jovent representin com a
mínim el 5% dels socis/sòcies del club.

FETS

FETS DUTS A TERME ENTRE 2019 I 2021

· Més de 60 hores en trobades amb associacions
LGTBIQ+, entitats públiques i altres organitzacions
esportives.

UN CLUB +OBERT
PER A GAUDIR
DE LA DIVERSITAT

· Prova pilot del nou projecte educatiu amb dues
xerrades en escoles per a conscienciar en valors i
bones pràctiques.
· Mes de 110 h de dedicació en reunions de junta i
més de 70 h en trobades amb seccions del club:
comitè de seccions, Panteresports i altres
reunions bilaterals.
· Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per
a donar visibilitat al Panteresports i, per primera
vegada, al Donasport a través de canals en línia i
offline (banderoles per la ciutat).

PROGRAMA COMPLET:
www.unclubmesfort.com

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

+EQUIP
AMPLI, DIVERS I PROFESSIONAL

JONAS LJUNGGREN

Candidat a president de Panteres Grogues.
Coordinador i soci de Rugbi. Professor d’economia.

INES PUERTAS PUJADAS

Candidata a vicepresidenta de Panteres Grogues.
Coordinadora i sòcia de Vòlei. Arquitecta i urbanista.

ROGER ESPI CASAS

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

PEDRO FEIJOO GUERRO

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

IAGO CONSUL VILLARRUBIA

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

TONY MELLADO SAN GABINO

Candidat a webmaster de Panteres Grogues.
Coordinador i soci de Cor Cabaret. Ing. telecomunicacions.

MIKI HERRAIZ BOTELLERO

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

VALENTINA FENU SCIARROTA

Candidata a vocal d’esport femení de Panteres Grogues.
Sòcia de Vòlei. Marketing i esdeveniments.

JAY REYES ABREU

Candidat a vocal de juventut de Panteres Grogues.
Coordinador i soci de Vòlei. Cap d’equips.

FERNANDO CARPIO PÉREZ

Candidat a vocal d’esports de Panteres Grogues.
Coordinador i soci d’Entrenament funcional. Informàtic.

JAUME CASASOLA ANDIÑACH

Candidat a vocal d’educació de Panteres Grogues.

Soci de Rem i Esquí. Professor retirat.

REMI GARRIDO SIERRA

Candidat a vocal ADI de Panteres Grogues.
Soci de natació. Llicenciat en dret.

LALO NAVARRETE CARRILLO

Candidat a vocal d’oci de Panteres Grogues.
Soci de Dansa. Cap de projectes.

SUMA’T!
UN CLUB +FORT

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