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LA NOSTRA VISIÓ
Ara s’inicia una nova etapa, noves realitats i un nou projecte per als
propers sis anys.
Som una candidatura de socis i sòcies àmplia i diversa, en representació
del que som, disposada a liderar i projectar el nostre Club. Som un grup
de professionals del sector empresarial, el dret, l’economia o les ciències
socials que, sabedors que pertanyem a un gran Club, el volem fer créixer
amb millors serveis socials, tot deﬁnint un nou model i augmentant arreu
els reptes esportius amb eﬁciència, gestió transparent i sostenibilitat
econòmica. Tenim dos clars reptes i objectius vitals, essencials de transformació: l’ampliació de la concessió administrativa del nostre ediﬁci
social més enllà del termini actual, el 22 de juliol de 2022, i l’avaluació
ﬁnal dels projectes per a la reforma del l’ediﬁci social.
Som aproximadament unes 2.000 persones davant de la Mediterrània,
unides per un extraordinari Club social i nàutic, situat davant d’una magníﬁca platja del Maresme, enllaçats a una base nàutica d’inﬁnits èxits
esportius, bressol de regatistes, nois i noies medallistes en totes les
classes nàutiques de competició. Som persones entranyables amb
contrast d’opinions, com correspon a un Club evolucionat i democràtic.
Som persones molt diverses i socialment relacionades per les nostres
múltiples activitats, el gimnàs, el bridge, la canastra, el dominó, el mus, el
tallers d’escriptura, les tertúlies literàries, les sortides culturals i les excursions, la dinamització infantil, els sopars d’estiu... Som un gran Club.

PERQUÈ ENS PRESENTEM 2018-2024
Amb aquestes eleccions comença un nou cicle per als pròxims sis anys.
Necessitem en aquest sentit un Club que potenciï les seves capacitats
de relació social i la consolidació i la projecció dels seus èxits esportius
en totes la classes i categories formatives. Un Club econòmicament
sostenible i transparent. On els serveis estiguin focalitzats en l’excel·lència i siguin accessibles a tots els socis i sòcies. Un Club on existeixi un
nou diàleg, una nova comunicació directa i essencial entre el socis i les
sòcies, entre la Junta directiva, la gerència, el càrrecs de responsabilitat i
tots els empleats. Una nova comunicació entre tots i totes. Els reptes
que s’han d’afrontar són grans i necessitem més que mai assolir-los
gràcies a la unió de tota la massa social del Club. La candidatura pretén
ser un reflex de tot el que som i representem. Nosaltres, com a candidatura, només som uns socis i sòcies amb les idees i els objectius deﬁnits i
amb voluntat de servei al nostre Club.

ELS NOSTRES EIXOS CENTRALS
Com a missió tenim recuperar i ampliar el prestigi del Club, tornar a
posicionar-nos com a Club Nàutic de referencia, a Catalunya i arreu, tal
com ho ha estat aquests últims cinquanta anys i projectar una nova visió
davant les noves realitats del moment que vivim dins de cinc eixos essencials de desenvolupament i treball:

Eix de la gestió
Transparència i equilibri sostenible als ingressos i les despeses.
Donar valor econòmic i equilibri sostenible als ingressos i les despeses.
Amb un comptabilitat estable i tresoreria suﬁcient amb superàvit. Amb el
rigor d’informes d’auditoria. Responsabilitat davant les inversions,
control del risc. Previsió executiva per tal d’evitar despeses, dèﬁcits
pressupostaris o descapitalitzacions. Estabilització en les quotes. Potenciació del personal professional del Club.

Eix patrimonial
Aconseguir l’ampliació del termini de la concessió administrativa.
Aliança de treball amb el Port del Masnou.
Treballar per la llicència ambiental per al Club
Aconseguir l’ampliació del termini de la concessió administrativa.
Aliança de treball amb el Port del Masnou.
Treballar per la llicència ambiental per al Club
Treballar fermament per aconseguir l’ampliació del termini de la concessió administrativa que ﬁnalitza el juliol de 2022 sobre el nostre ediﬁci
social, tema extremadament important per al nostre Club.
Crear una aliança de treball amb el Port del Masnou pels interessos que
ens uneixen en aquest sentit.
Mantenir els ediﬁcis del Club per iniciar amb garanties el procés de les
obres aprovades en el referèndum de juny de 2015 per tal de donar una
nova estructura d’ús al nostre Club.
Consolidar l’espai de platja i la seva superfície d’ús.

Eix social
Projectar la marca CNeM i el seu lideratge social i esportiu.
Una nova visió de respecte a les instal·lacions i les activitats com el gimnàs,
la piscina interior i l’spa.
Unió emocional de la seu social amb la base nàutica.
Determinar un nou model innovador i actualitzat del Club. Projectar la marca CNeM i el seu
lideratge social i esportiu. Crear una nova
incidència positiva de presència de visibilitat
del Club en el sector mass media, tant en
mitjans impresos generalistes com digitals i
en xarxes socials. Potenciar alhora la vida i la
relació social cabdal en la nostra vida de Club.
Sopars commemoratius, dinamització generalitzada en els aspectes culturals, tertúlies,
lleure i dinamització infantil, torneigs diversos,
bridge, escacs, dominó, mus , canastra. Treballar per l’ús rotatiu, l’equilibri i l’estabilització de
la massa social i del Club. Dins de les activitats socioesportives cal una nova visió d’utilització ordenada i de respecte a les instal·lacions i les activitats com el gimnàs, la piscina
interior i l’spa.
Considerem que és primordial aplicar un
programa social de motivació dels socis i
sòcies joves amb el Club. Aquesta és una part
del programa que pretén la identiﬁcació del
Club amb l’activitat social dels nostres joves,

com a punt de reunió i relació. Crear accions
en aquest sentit i ofertes de lleure al seu nivell.
Actuarem tenint en ment que el nostre Club
disposa de dues seus: una social i una altra
d’esportiva al Port del Masnou, la base
nàutica. La unió emocional d’aquestes dues
seus i el coneixement d’ambdues per part de
tots els socis i sòcies són un eix també central
del nostre treball. El coneixement i la interrelació entre ambdues són un objectiu per a la
potenciació de la nostra essència com a Club,
necessaris per a l’orgull i l’existència del que
representem com a institució socioesportiva
de referència a Catalunya.

Eix esportiu
Potenciació de l’actual projecte de vela del Club.
Creació de la ﬁgura de comodor júnior per afavorir la incorporació de la
veu dels esportistes més joves.
Fomentar fórmules de valoració i revisió periòdica de la qualitat del
servei percebut i dels resultats obtinguts pels nostres esportistes.
Potenciació de l’actual projecte de vela del
Club amb l’estructura necessària de recursos
humans i materials per a les diferents classes,
flotes de competició, en formació o en
continuïtat, amb l’objectiu de seguir creixent
en l’excel·lència esportiva i humana dels
nostres regatistes.
Promoure la deﬁnició de plans estratègics
triennals per a cada flota en el marc d’una
comissió esportiva apoderada per a aquestes
funcions on capitans de flota i la resta dels
representants esportius del Club puguin
construir projectes engrescadors per a tota la
nostra família esportiva.
Ratiﬁcació en els seus càrrecs dels membres
de l’estructura de gestió esportiva actual.
Afavorir la incorporació de la veu dels esportistes més joves als òrgans de consell i gestió

del nostre Club mitjançant la creació de la
ﬁgura del comodor júnior.
Manteniment (i millora si es pot) del dèﬁcit
operatiu de l’activitat de vela dins dels pressupostos.
Manteniment (i millora si es pot) del suport
econòmic del Club als regatistes amb programa internacional. Intentar obtenir un sponsor
ﬁnalista per a aquesta acció, que augmenti la
dotació pròpia del Club.
Avaluar possibles creacions o recuperacions
de noves flotes o propostes esportives (windsurf, kite, etc.).
Fomentar que socis i regatistes del Club
formin part dels organismes de gestió de les
classes i federacions d’àmbit català i estatal.
Revisió i potenciació de les tarifes familiars i
esportives.

Fomentar fórmules de valoració i revisió
periòdica de la qualitat del servei percebut i
dels resultats obtinguts pels nostres esportistes.

vela lleugera, el qual, conjuntament amb una
nova furgoneta, faciliti els desplaçaments de
les flotes i els estalvis corresponents dels
pares.

Fomentar una major implicació, a través de la
pràctica o del coneixement mutu, de tots els
socis i sòcies en el món de la vela.

Mantenir i promoure els esmorzars dels
diumenges en un format interflotes, obert a
tots els socis que vulguin saber que es fa al
món de la vela del Club.

Dotació de nous mitjans per al transport
col·lectiu d’embarcacions en les diferents
classes en funció dels pressupostos, com ara
un remolc per a patins catalans amb el qual
se’n puguin transportar un mínim de tres i així
facilitar la participació dels patinaires del Club
en regates fora del Club. Adquisició d’un
remolc gran (llanxa + embarcacions) per a

Potenciar la generació de més ingressos a
través d’esdeveniments i contractes internacionals (entrenaments, proves, etc.).
Recuperació de la Nit de la vela en format a
deﬁnir, per exemple com a acte de flotes.

Eix de valors
Visió, coratge, integritat, humilitat, cooperació, democràcia, comunicació
La nostra proposta es fonamenta, des d’un lideratge en positiu, en un
conjunt de valors que alhora ens identiﬁquen com a persones:
- Visió: tenim una clara i engrescadora idea sobre on volem anar i què
volem ser, i volem compartir-la, articular-la, fer-la de tots amb passió i
convertir-la implacablement en realitat.
- Coratge: els reptes que ens esperem són grans i no ens fa por
assumir-los, tot i els riscos que comporten. Portem amb orgull la nostra
pertinença al CNeM.
- Integritat: no tenim res a témer, perquè no tenim res a amagar. Transparència i veracitat en la gestió són eixos irrenunciables per a aquesta
candidatura.
- Humilitat: aprenem escoltant i admetem que no coneixem totes les
respostes.
- Planiﬁcació: estem preparats per mirar mes enllà, per anticipar-nos, i
per deﬁnir estratègies que ens acostin als nostres objectius d’una
manera planiﬁcada.
- Cooperació: volem construir un nou projecte amb l’ajut de tothom, sols
no ho aconseguirem.
- Democràcia: volem donar veu a tothom i establir els mecanismes de
participació que siguin més adients per aconseguir els nostres objectius
com a societat.
- Comunicació: fomentarem per sobre de tot el diàleg i la coneixença
mútua i ens esforçarem en explicar-ho dins i fora del nostre Club.

Consells consultius
Constitució de manera oberta i participativa d’uns consells assessors consultius
formats per socis i sòcies, oberts i de lliure participació.
Constitució de manera oberta i participativa d’uns consells assessors
consultius formats per socis i sòcies, oberts i de lliure participació.
L’objectiu és establir de manera plural, oberta, participativa, de democràcia transversal entre socis i sòcies, un canal per aportar opinions i suggeriments amb una visió constructiva, lliure i independent al marge de la
responsabilitat sobre la gestió diària del Club que té la Junta Directiva.
El Consell Assessor es reunirà trimestralment per avaluar els objectius i
les accions establerts i mantenir de manera constant un clar flux d’idees,
compromís i implicació, que ajudi a projectar el Club i a posicionar-lo
com un clar referent arreu, sumant esforços de cara als preparatius i els
reptes dels propers anys.

Membres
de la candidatura
Emili Costabella / President
Sònia Pujol / Vicepresidenta
Manel Domínguez / Vicepresident 2n
Joan Carles Codina / Secretari
Toni Puig / Tresorer
Joan Carles Libori / Comodor
Montse Sarabia / Vicecomodora
Salvador Pané / Comptador
Cristina Barrufet / Vicesecretària
Xavi Samón / Secretari esportiu
Silvia Benvenuti / Activitats
Sergi Roca / Comunicació
Germán Gamero / Comodor júnior

FuturCNeM

