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• Promoure la formació integral, com esportistes i com a persones. 
• Fomentar bàsquet de qualitat i de base. 
• Potenciar la participació dels socis, creant esperit de Club. 
• Optimitzar els recursos (tècnics, personals, patrocinis...) 
 

• Volem que el Club de Bàsquet Parets, creixi i es converteixi en un Club de referència 
incrementant el nombre de socis i el nivell de  competitivitat dels nostres equips. 

VALORS 

• El projecte parteix de l’educació en valors: esforç, compromís, respecte, superació, treball en 
equip, esportivitat, igualtat de gènere i cohesió social. 
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Objectius aconseguits 

● El treball en els Equips de Base ha estat la prioritat del Club.  
 
● Els Equips Sènior han competit al màxim nivell al qual han pogut aspirar,  respectant els 

criteris que es van exposar: 
● La columna vertebral dels Equips Sèniors es va portar a terme à a partir dels jugadors 

i  jugadores formats als nostres Equips de Base.. 
● L’Àrea Esportiva del Club, conjuntament amb l’Àrea Econòmica, va revisar la política de  

retribució dels coordinadors. 
 

● S’ha potenciat l’Escola de Bàsquet , fent difusió a les escoles de Parets.  
● Es va fer recerca de nens i nenes participant a les activitats extraescolars. 
2018  18 esportistes 2019 30 esportistes al CBP més les escoles  
 

● Es va revisar el pla de treball tècnic complert des de les edats d’iniciació fins als  equips sèniors 
, recollint tots els aspectes de formació tècnica i tàctica , així com  dels valors que des del Club 
volem defensar..S'han realitzat clínics de formació durant la temporada  



Altres objectius aconseguits, no programats  

●Subvenció de formació on line Fundació Aito   6 entrenadors  
●Subvenció 3 titulacions oficials a entrenadors del club 
●2 primers entrenadors formats al club : Lucas Tarrada i Mireia García 
●S’ha impartit classes en el tercer trimestre a totes les escoles del municipi 
 
. 



Objectius 2019-20 

 
● El treball en els Equips de Base continuaran sent la prioritat del Club. 
● Els Equips Sènior  competiran al màxim nivell al qual puguin aspirar,  respectant els criteris 

exposats. 
● Seguir amb el treball de potenciar l’Escola de Bàsquet , fent-ne una difusió a les escoles de 

Parets. Volem incrementar-ne el seu nombre d’integrants. 
● Farem recerca de nens i nenes participant a les activitats extraescolars. 
● Es continuaran realitzant classes al tercer trimestre escolar a totes les escoles 

● Revisar el pla de treball tècnic complert des de les edats d’iniciació fins als  equips sèniors , 
recollint tots els aspectes de formació tècnica i tàctica , així com  dels valors que des del Club 
volem defensar. 

● Formació Primers Auxilis Sra Amaro Infermera  
● Formació “Normas del juego” Sr Beltran àrbitre ACB y Eurolia 
● Formació “Motivación en el deporte” Sr  Pep Mari Psicòleg esportiu 
● L’Àrea Esportiva del Club, conjuntament amb l’Àrea Econòmica ha revisat la retribució dels 

coordinadors i revisarà la política de  retribució dels segons entrenadors, delegats de pista i taules  
per la temporada 2019/2020. La resta de retribucions a entrenadors segueixen la taula que hi ha 
a la web del club . 



Informació taula retribucions 



Objectius realitzats 

 
●S’ha treballat per potenciar la relació entre el col.lectiu de socis i la Junta Directiva. 
●S’ha treballat amb el grup de col.laboradors , canvi amb la política de roba de voluntaris 
●S’ha mantingut i ampliat l’estructura d’actes, tornejos i activitats 
●S’ha potenciat els nostres vincles amb les Institucions 
●S’ha fomentat les relacions amb d’altres Clubs per buscar sinèrgies i col.laboracions 
●S´ha realitzat el partit benèfic i recollida de joguines per Càritas . 
●Hem potenciat comunicació a través del Web i les xarxes socials. 
●Hem treballat per l’apadrinament dels sèniors amb altres categories. 
●Hem definit un dia setmanal d’atenció al soci: Divendres 18:00h a 20:00h. 
 

 
 



Objectius realitzats, no programats 

• S’ha realitzat un document d’acollida. 
• Got del Club del 3X3 per reciclar i estalviar . 
• S’ha potenciat  esperit de club: 

 Merchandising. 
 Frase- eslògan. 
 Drets d’autor grup BIPOLAR. 
 Hem realitzat la bandera del Club.(servei de préstec els divendres) 
 Hem comprat uns nous bombos (servei de préstec els divendres). 
 S'ha realitzat un àlbum de cromos del club 

• Visita de jugadors del Joventut i posterior visita al pavelló. 
• Visita del patge reial i regal de Buff a tots els jugadors/es i entrenadors/es 
• Normes de civisme i valors: 

 Pòster 
 Vídeo 

• Grada jove   





Objectius realitzats,  no programats 

 
● S’ha potenciat la relació amb Decathlon com a col·laborador (medalles, copes, material 

esportiu…) 
● S’ha realitzat el protocol de confidencialitat de dades (S’ha realitzat diferents 

assessoraments gratuïts, per tal de tractar les dades sensibles, segons normativa ). 
●Gratuïtat de la setmana de tecnificació de setembre a qui va fer 4/5 setmanes al Juliol 
● S´ha gestionat un ajut econòmic especial pel Vila de Parets amb la regidoria de Turisme 
● Concurs d’estiu #cbparets on tour  
● Es realitzarà un 30% de descompte a la quota del tercer fill o posteriors  

 



● Equilibri pressupostari en els comptes del Club en tots els exercicis 
 
● Incrementar els Ingressos  ( Sense pujar quotes ) 
 . 

● Revisió de l’actual política d’Esponsorització i Patrocini 
● Cerca de nous espònsors que ajudin a desenvolupar el projecte 

 
● Contenció i racionalització de les despeses  

 
● Treball amb el contracte dels sènior , fixar una política de pagament per categoria basada en 

objectius i compromís 
 
● Transparència en relació als comptes anuals del Club. 

Transparència i equilibri pressupostari 





 
• Estatuts 

 
• App 

 
• Carnet de soci 

 
• Protocol nou ingrés 

 
• Gratificació dels Sèniors. 
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