
	

	

 
Benvolguts socis i sòcies, 

	
Al llarg d’aquests dies de campanya, molts ens heu preguntat quina és la 
diferència entre les dues candidatures. Segur que totes dues ens estimem i 
volem el millor pel club. Volem noves instal·lacions, volem que es facin 
reformes, volem un club més atractiu… Hi ha, però,  algunes diferències 
significatives:  
 
1ª diferència: el model. 
Nosaltres apostem per un Club 100% socis, i l’altra candidatura per un mix 
socis/no socis.  Nosaltres volem recuperar el model de club social, familiar i 
esportiu on el soci és protagonista. Apart, el model de no socis provoca 
greuges comparatius i incentiva la baixa del soci. 
 
Ho farem limitant en temps i possibilitats al no soci i encarint les seves	
activitats. Augmentarem el control d’ús de les instal·lacions perquè s’ajustin al 
que han contractat.  
 
Millorarem el tracte i la comunicació amb al soci, recuperarem els joves i 
realitzarem un bon pla d’acció comercial per incrementar el nombre de socis i 
convertir els no socis en socis. En paral·lel, anirem millorant les instal·lacions 
(prèvia enquesta al soci) i incorporant activitats per fer més atractiu el Club i 
que entrin nous socis, el que ens portarà a una espiral positiva.  
 
2ª diferència: No som la Candidatura Continuista, volem un canvi, i volem 
recuperar el Club de tota la vida.  L’altra candidatura ha estat proposada,  té 
el suport de l’anterior junta i a més compta amb membres de la junta sortint. 
Amb el model de gestió dels últims anys hem perdut uns 100 títols (300 socis 
aprox.) i tenim 300 no socis.  Actualment el Club necessita els no socis per a 
ser viable i, amb la tendència actual, correm el perill de perdre el control (com 
ha passat en altres clubs de la nostra ciutat) 
.  
3ª diferència: Prudència Econòmica. Nosaltres ni fem ni farem promeses a 
curt termini no realitzables o que poden comprometre la viabilitat econòmica 
del Club.  
 
4º diferència: Experiència. El nostre equip té experiència en gestió 
econòmica i gestió esportiva (us convidem a analitzar els CV). També 
comptem amb Comissions que ens aportaran expertise i les inquietuds que es 
presentin en els diferents àmbits. 
 
5ª diferència: Transparència. Apostem per la transparència i un codi 
deontològic d’obligat compliment. La millora en transparència es plasmarà en 
una Reforma Estatutària.  
 
Els dies 16 i 17 de desembre (propers diumenge i dilluns) votarem en les 
primeres eleccions que es fan al Club. Votar és un acte natural i democràtic.   
Comptem amb la vostra participació i, guanyi qui guanyi, sempre fair play! 
 
 
Candidatura Xavi Prunera 
 
 
 
	

Xavi Prunera  
Alex Guerrero  
Mariola Tasso  
Iván Corretja 
Gemma Arqués  
Fausto Sánchez  
Jordi Solano  
Cristina Molina  
Dolores Tomás  
Santiago Plans  
Verónica 
Villagra 
Javier Simó  
Mónica Capell  
Alex Sankey 
Mario Alcalá  
Francisco Mas  
Jaume Parcerisa  
Rudie Gal 
Sandra Solé  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


