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LA NOVA JUNTA
Qui som?

-Pares i mares preocupats per l’educació dels fills 
(com vosaltres)

-Ex-jugadors i entrenadors del club (com vosaltres)

-Representar a cada categoria del club (11 
membres mínim)

-Inici teòric a partir del 30.6.2019

-Però des de l’abril que ja estem planificant la 
temporada vinent!



``

Jimmy Romaguera

Josep Alsina

Àngels Paset

Josep Riera

Miquel Matas
Lluís Simeon

David Grimal

Roser Claret

Cristian Noguerol

Marcos García



FUNCIONAMENT

-Assembleària / No professional

-3 Àrees:

-Responsables per matèries

-Representants d’equips / delegats

-Coordinació i entrenadors

Més endavant fixarem un protocol, amb normes mínimes, per 
facilitar-nos la comunicació entre tots.

SOCIAL

ECONÒMICA

ESPORTIVA



• Futbol 11----------David Grimal
• Futbol 7------------Miquel Matas
• Àrea tècnica-------Marcos Garcia
• Futbol femení-----Roser Claret
• 1r Equip------------Amalio Mena
• Veterans------------Autogestió

ÀREA
ESPORTIVA

• Material/Xarxes-----Jimmy Romaguera
• Activitats socials----Cristian Noguerol
• Patrocinadors--------Josep Riera

ÀREA
SOCIAL

• Pressupost------------Lluís Simeon
• Administració--------M. Àngels Paset
• RRHH/Portaveu-----Josep Alsina

ÀREA 
ECONÒMICO-

ADMINISTRATIVA



PRINCIPIS BÀSICS DEL PROJECTE

ØSom un club de poble, per tant, hem de 
realizar una FUNCIÓ SOCIAL

ØGarantir una FORMACIÓ ESPORTIVA DE 
QUALITAT

ØEl més important:
FORMAR PERSONES AMB VALORS

Treball en equip, solidaritat, companyonia, esforç, 
competitivitat, esperit de superació o saber perdre i 
guanyar!!!



Com ho farem?
1r.- Millorar la qualitat  dels nostres tècnics i formadors.

2n.- Ampliar l’oferta actual: Cadet, Veterans, Més jugadors..

3r.- Recuperar jugadors i tècnics.

4t.- Apostar pel futbol femení (més jugadores, més equips...)

5è.- Millorar l’oferta de serveis del club al jugador, pares i 
familia.

6è.- Actualització i millora de les instal·lacions

En properes reunions donarem més informació i concretarem 
aquestes accions... Hi estem treballant en discreció!



COORDINACIÓ

Coordinador Esportiu
Oriol Vila
Format a l’escola del CF Tordera
Ex-jugador i ex-entrenador del club
Ex-jugador del Palamós
Ex-coordinador del CD Blanes

Coordinador Administratiu
Laura Ruscalleda
Formada a l’escola del CF Tordera
Ex-jugadora i ex-entrenadora del club



OBJECTIUS ESPORTIUS

ØFutbol femení:   Augmentar equips (Benjamí-Aleví, Infantil Cadet). 
Incorporació de noves jugadores.

ØEscoleta: Potenciar-la i augmentar nens i nenes.

ØFutbol 7: Consolidar equips i categories en funció dels nivells i 
possibilitats dels grups. Formar jugadors de qualitat i persones amb 
valors.

ØFutbol 11: Millorar categories. Formar jugadors de qualitat i persones 
amb valors, pensant en arribar al 1r equip. Recuperar Cadet A, B i 
Juvenil B.

Ø1r Equip: Assolir la 2a Catalana. Aconseguir que el 80% de jugadors 
siguin de la pròpia base del CF Tordera.

ØVeterans: Aprofitar l’experiència. Funció social.

Demanem:  PACIÈNCIA I CONFIANÇA!



OBJECTIUS ECONÒMICS I SOCIALS

ØReduir les despeses estructurals del club. Aprimar 
l’estructura actual.
                   El club ha de ser: - professional+ voluntariat.

ØAugmentar ingressos: Patrocinadors.

ØManteniment de quotes dels socis i evitar la morositat.

ØDonar un millor servei global als socis, families i jugadors: 
Equipacions, material, bar, comunicació...

ØMillorar el posicionament a les Xarxes Socials.

Demanem:  PACIÈNCIA I CONFIANÇA!



ENTRENADORS, JUGADORS I PERSONAL DEL 
CLUB

ØEntrenadors. Hi estem parlant per planificar la temporada 
vinent. També recuperem entrenadors...

ØEquips i jugadors. Hem parlat amb tots els equips i jugadors. 
Criteris transparents per formar els equips. Inici d’entrements 
el 19 d’agost.

ØPersonal del club. Hi estem parlant o hi parlarem.

La voluntat de la Junta és parlar i escoltar a tothom. No volem 
excloure ningú, i, menys encara, les persones que s’han 
mantingut al club en moments difícils.

Demanem:  PACIÈNCIA I CONFIANÇA!



QUOTES SOCIS 2019/20



CANVIS SISTEMA DE PAGAMENT 
QUOTES2019/20

QUOTES SOCI FAMILIAR MASCULÍ 360€
-1 pagament al setembre........................10% descompte

-2 pagaments fraccionats:  
                         180€ Agost-oct / 180€ gener-feb

-Pagament fraccionat..............................+20 € increment.
70€ agost + 70€ octubre + 48 € (5 quotes/mensuals)

- La resta de quotes es passen al càrrec a l’octubre.

- La devolució de rebut bancari genera 5€  de despesa a 
pagar pel soci en el proper rebut.



EQUIPACIONS

ACCÉS BOTIGA ONLINE:
http://futhttpsbol.linkinshops.com/clubs/c-f-tordera.html

PATROCINADOR

http://futhttpsbol.linkinshops.com/clubs/c-f-tordera.html


INSTAL·LACIONS:

El club disposa de dos camps de 
gespa artificial, el que permet gaudir 
de quatre partits de Futbol 7 alhora o 
bé, dos de Futbol 11.



PATROCINADORS / PUBLICITAT

*Possibilitat que les empreses patrocinin els equips!  

               PERIODE  DE SOL·LICITUDS - OBERT

*Donar suport econòmic al Club!



TARIFES PATROCINI 2020-21

 AVANTATGES PATROCINADOR:
*Obsequi de fotografia de l'equip.
*Patrocinador oficial CF Tordera 

(Pàgina web i programa setmanal)



TARIFES PATROCINI 2020-21

 



PATROCINADORS - EQUIPACIONS



Millorem qualitat i varietat, a preu econòmic (145-150€ 
aprox.)

Els packs d’equipació dels clubs poden estar entre 180 i 240 €!!!

Millorem qualitat i varietat. Preu econòmic 150€ 



*Preu KID HIVERN:   35€

*Tot el material serà adquirit directament 
pel jugador / familia.   

*El material adquirit per la web / on-line, 
sí podrà ser canviat en cas de necessitat.



CONCLUSIÓ FINAL

vHi estem treballant! Amb il·lusió!

vConfiança en el nostre projecte (tenim moltes ganes 
que això vagi bé, en benefici de tots!)

vCol·laboració (sense la vostra ajuda, això no serà 
possible)

Amb tot això, estem segurs que farem un CLUB del qual ens 
sentirem ORGULLOSOS.

No prometem resultats, però sí feina i esforç!



MOLTES GRÀCIES !

PREGUNTES


