
més rugbi, més experiència, més èxits

+JosepCabré



1. Més rugbi

2. Més experiència

3. Més instal·lacions

4. Més formació

5. Més patrocini

La nostra proposta

5. Més patrocini

6. Més gent

7. Més il·lusió

8. Més estabilitat

+JosepCabré



1. Més rugbi
Creiem que l'esport és plantejar-se reptes ambiciosos i lluitar per
aconseguir-los, però aquests reptes han de ser realistes i ajustats
en el temps.

El nostre objectiu equips sènior

 Reforçar i mantenir l'estructura actual d'entrenadors a l'equip sènior
masculí i femení.

 Mantenir i potenciar l'equip actual d'entrenadors professionals en la
categoria masculina que tan bon resultat està donant.

 Consolidar que el 80% dels integrants del sènior masculí siguin del
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 Consolidar que el 80% dels integrants del sènior masculí siguin del
planter.

 Consolidar l'equip sènior masculí i crear un segon equip de cara a la
segona volta de la temporada vinent.

 Consolidar l'equip sènior femení i potenciar-lo per aconseguir un equip al
menys de 18-20 jugadores estables.

 Ascens a la Divisió d'Honor B espanyola en l'equip sènior masculí en el
termini de 2-3 temporades.

 Creació d'un equip femení al menys de 30 fitxes en el termini de 2-3
temporades.



1. Més rugbi

El nostre objectiu per a les categories intermèdies

 Reforçar i mantenir l'estructura actual d'entrenadors a l'equip sub-18, sub-
16 i sub14.

 Reorganització de l'organigrama a fi de dotar-nos d'una estructura més
sòlida i competitiva.

 Fixació d'un pla d'objectius en termes esportius i de nombre de jugadors.

El nostre objectiu per a l'escola
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El nostre objectiu per a l'escola

 Reforçar l'estructura actual dotant-la de més mitjans per a la consecució
dels seus objectius.

 Fixació d'un pla d'objectius en termes esportius i de nombre de jugadors.

 Creació d'un pla de formació i captació d'entrenadors així com la creació
d'un pla de carrera a cada entrenador.



1. Més rugbi

El nostre objectiu per a les categoria veterans

 Creació d'una estructura similar a la de l'escola amb un responsable
màxim i autonomia financera.

 Un cop creada l'estructura i en el termini de 2-3 anys, desenvolupament
d'objectius en termes esportius i de jugadors.

 Manteniment i potenciació del torneig de veterans.

El nostre objectiu per al touch
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El nostre objectiu per al touch

 Reforçar i potenciar l'estructura actual

 Creació d'un pla de potenciació del touch amb dotació pressupostària
pròpia.



1. Més rugbi
El nostre objectiu general

 Reforç i canvi d'organigrama

Responsable esportiu
Laurent Frejus

Comisisió esportiva
- Patrice Dulucq
- Santiago Cawl
- Pablo Furchi
- Pablo Augé
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Coordinador sénior
(masculi femeni)

Estructura per equips
- 2 entrenadores
- 2 delegats
- 1 metge

Coordinador tècnic
(SUB18, SUB16, SUB14)

Estructura per equips
- 2 entrenadores
- 2 delegats
- 1 metge

Coordinador tècnic
escola

Estructura por equipo
- 2 entrenadors
- 1 delegat

Comisisió escola
- Administratiu
- Logístic 
- Médic

Responsable esportiu
Laurent Frejus



2. Més experiència
 Som un equip que de forma ininterrompuda ha treballat al club en els

últims 12 anys.

 Som l'equip que ha aconseguit el major pressupost per a un camp de

rugbi en els últims 10 anys a tot Catalunya.

 Som un equip integrat per gent que suma més de 100 anys

d'experiència en la gestió d'un club de rugbi.

 Som un equip multidisciplinari format per professionals amb una

llarga trajectòria en diverses àrees: som economistes, advocats,

estudiants, comerciants, directius d'empreses i psicòlegs. Sumem més

de 5 nacionalitats.

 Som un equip integrat per gent del rugbi amb anys de joc en les

seves botes i professionals que els donen suport.
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 Som un equip format per gent amb una llarga experiència en el rugbi i en

la gestió:

• Josep Cabre: 20 anys, delegat i president

• Patrice Dulucq: 42 anys, jugador i directiu

• Pau Furchi: 30 anys, jugador i entrenador

• Alejandro Vila-real: 40 anys, jugador i directiu

• Santiago Caul: 20 anys, jugador i directiu

• Pau Augé: 14 anys, jugador. Capità sènior 2017

2. Més experiència
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• Jaume Cosialls: 30 anys, jugador i directiu

• Carme Crespo: 14 anys, delegada i directiva

• Pau Pérez de Acha: 5 anys, delegat i directiu

• Fernando d'Acunto: 12 anys, delegat i directiu

• Javier Guerrero: 12 anys, delegat i directiu

 Som un equip que sent els colors i entén el que és el compromís: sempre

hem estat aquí, treballant.

SOM GARANTIA DE TREBALL I ÈXIT



3. Més instal·lacions
No prometérem res més que el nostre esforç i dedicació
absoluta.

 Som l'equip que per primera vegada ha aconseguit que l'ajuntament

pagui un camp de rugbi. El camp actual ho hem pagat entre tots els

socis, l'Ajuntament només intermedi per a la cessió d'uns terrenys.

 Som l’equip que ha aconseguit per al camp de rugbi és de 3,4

milions d'euros.
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 Som l'equip que ha posat d'acord a tots els partits polítics de Sitges

perquè es construeixi el nou camp de rugbi.

 Som l'equip que actualment està negociant amb l'Ajuntament en un

ambient de cooperació i concòrdia la construcció de dos camps.



 Som l'equip en el qual els partits polítics i l'Ajuntament creu perquè

som fiables i tenim experiència.

 Som un equip que es planteja objectius ambiciosos i els aconsegueix.

Els nostres objectius són:

- Aconseguir una ubicació exclusiva per al rugbi, sense

compartir-la amb el futbol.

- Un camp de dimensions oficials IRB.

3. Més instal·lacions
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- Un camp d'entrenament.

- Vestuaris, casa club i espai per a altres activitats (gimnàs, sala

social, ...)

- Aconseguir la concessió de la gestió de la instal·lació.

PER NOSALTRES LES DIFICULTATS SÓN REPTES



4. Més formació
La formació és essencial, hem de formar els actuals i als nous
entrenadors, hem de formar un equip d'àrbitres, hem de formar
els nostres delegats i hem de formar-nos tots en seguretat
esportiva.

 Mésentrenadors

Programa de captació de jugadors que mai han entrenat i formar-los com a

tals mitjançant un pla de formació professional i estricte (a similitud de les

empreses).

Formació dels actuals entrenadors mitjançant un pla de formació i
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Formació dels actuals entrenadors mitjançant un pla de formació i

aprenentatge personalitzat amb estades al sud de França ia Madrid.

 Mésàrbitres

Programa de captació i formació d'àrbitres. Creiem que comptar amb

exjugadors que ens representin com a àrbitres és important.



4. Més formació
 Mésdelegats

Programa de captació i formació continua de delegats.

Inclou formació en regles de joc als nous delegats,

especialment en categoria escola.

 Mésseguretat

Programa de formació a delegats, entrenadors i altres

staff de seguretat esportiva.

+JosepCabré

 Pressupost

Programa mésentrenadors 6.000 euros

Programa mésàrbitres 800 euros

Programa mésdelegats 1.000 euros

Programa méssegureta 1.000 euros



5. Més patrocini
El nostre finançament passa per les quota de soci i pel patrocini.
Aquesta és la palanca que tenim per fer més activitats més enllà
del pressupost.

 Som l'equip que ha aconseguit la major quantitat de patrocinadors de la

història del club.

 Som l'equip que ha aconseguit atraure el major nombre de patrocinadors

d'àmbit nacional

Bauhaus Land Rover Jaguar
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Koppaberg Damm

 Som l'equip que major quantitat de patrocinadors locals ha aconseguit

atreure

Miman’s Club Empanada Art Bonaire

Akellarre Mustache Mercat Sitges

SitgesHouses Nunue

TOT EL CLUB S'HA DE INVOLUCRAR EN UNA COSA TAN BÀSICA COM 

PAGAR LA QUOTA DE SOCI.



Els nostres objectius són:

 MésCaprabo

Programa que consisteix en la captació de restaurants i bars perquè comprin

a Caprabo i utilitzin Caprabo Sport al nostre favor.

 Mesevents

Programa de fidelització dels patrocinadors de nivell nacional mitjançant la

creació d'esdeveniments ad hoc a la seva política de negoci.

5. Més patrocini
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 Mésrugbysitges

Programa de fidelització que consisteix en l'aplicació de descomptes als socis

del RC Sitges en els comerços patrocinadors del club.



6. Més gent
Tots volem el bé del club, el club només són persones, sense
elles i la seva voluntat no hi ha club.

 Som l'equip que ha tornat la implicació social al club, en l'últim dia del

club es van servir 400 menús.

Som l'equip que ha organitzat el 1r Torneig de Veterans del RC Sitges, tot

un èxit de participació.

 Som l'equip que ha portat a OMAR HASSAN un dels tres millors de la
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 Som l'equip que ha portat a OMAR HASSAN un dels tres millors de la

història del rugbi en la seva posició, perquè formi als nostres jugadors i

entrenadors.

 Som l'equip que organitza la trobada internacional d'entre Amèrica XV i

Catalunya.

 Som l'equip que més sevens ha organitzat, el 80%

 Som l'equip que això ho fa amb la participació de tot el club.



7. Més il·lusió
La il·lusió és el motor de la participació en la vida social del club,
sense il·lusió en el que fem, en el nostre club i en els nostres
companys, el club no creix.

 Som l'equip que més gent i il·lusió mou.

 Som l'equip que ha sabut transmetre aquesta il·lusió a tot el poble de

Sitges: hem guanyat un pressupost participatiu i hem obtingut un

pressupost de 3,4 milions d'euros per a un camp de rugbi.
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 Som l'equip que es planeta el futur amb més il·lusió i alegria.

 Som l'equip que treballa coco amb colze amb la resta de membres del

club en els actes del 30 aniversari del club.

 Som l'equip que més il·lusió mediàtica desperta en a Sitges: en els últims

tres mesos 4 articles de premsa local i dues entrevistes a la ràdio local.



8. Més estabilitat
Som gestors, i sabem la importància d'uns comptes sanejats. No
hi ha objectius a assolir si els comptes del club no poden
respondre.

 Som l'equip que ha aconseguit l'estabilitat pressupostària del club.

 Som l'equip que ha aconseguit ser l'únic club de Sitges que no perd

diners.

 Som l'equip que ha fet creïble i seriosa l'administració d'aquest club.
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 Som l'equip que ha fet creïble i seriosa l'administració d'aquest club.

Nuestro objetivo es:

- Mantenir l'estabilitat consolidant els comptes.

- Incrementar en almenys un 10% dels ingressos que provenen del patrocini.



Som l'equip que ha gestionat el club en els
últims 10 anys, tenim

- més experiència
- més èxits esportius
- més èxits extra esportius
- més il·lusió- més il·lusió
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