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EL C.F. CALELLA ÉS L'ENTITAT DE FUTBOL QUE REPRESENTA A
LA CIUTAT DE CALELLA
Situada a la comarca del Maresme, província de Barcelona, la institució va ser fundada l'any
1917, amb el nom de Centre d’Esports de Calella. Aquest nom l'acolliria fins a l'any 1930,
moment en el qual es constitueix com Calella Sport Club. Una vegada transcorreguda la
Guerra Civil, finalment el club adopta el nom de Club de Futbol Calella.

A nivell esportiu, la nostre institució ha tingut la seva època de glòria durant les dècades del
60 i 70, mantenint-se 14 temporades a 3ra Divisió, entre la lliga 62-63 i la 75-76, i arribant a
disputar els setzens de final de la Copa del Rei, l'any 1971.

Actualment, el Primer Equip milita a la 3ra Divisió Catalana i el club compta amb 13 equips i
més de 200 nens en les seves categories formatives.

L'objectiu principal de la institució és la formació integral de tots els nens, nenes i joves que
formen part del club, procurant dur a terme un ensenyament esportiu, sempre acompanyat
dels valors positius de l'esport.

INTRODUCCIÓ



MISSIÓ
Formar jugadors i jugadores de futbol a través de la innovació i dels valors positius de l'esport,

complint sempre amb el compromís social que té el club.

VALORS
El respecte, el treball en equip, l'honestedat, la solidaritat, la diversió i la passió són els principals

valors que guien a la nostra entitat.

QUi SOM?

VISIÓ
Ser un club de referència en la zona, tant a nivell esportiu com de gestió.



EL PROJECTE NEIX A
PARTIR DE LA CREACIÓ DE
LA NOVA JUNTA DIRECTIVA
La nova junta directiva va ser formada
l'any 2020 sobre la base de l'antiga junta
tot sumant nous integrants amb ambició i
ganes d'ajudar al club. L'aposta directiva
és la de crear un club sostenible,
innovador i que contribueixi a la millora
del nostre poble i de la nostra societat.

La Junta Directiva del Club ha dissenyat
un pla de professionalització de l'Àrea
Esportiva, des d'on es donarà principi i
sortida a tots els nous projectes que es
desenvolupen a continuació.

EL PROJECTE
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EL FUTBOL COM A EINA
El futbol és l'esport més popular a nivell mundial, i la seva importància no sols està
relacionada amb l'aspecte esportiu, sinó que també és un fenomen que repercuteix
en l'àmbit social. Per això, és necessari pensar quin és el jugador que volem formar,
quins són els valors que marquen el nostre ADN i de quina manera treballarem per a
transmetre'ls. En aquest sentit, aquest projecte apunta a desenvolupar una estratègia
educativa que comprengui a totes les persones que formen part del club, des dels
pares, mares, entrenadors, jugadors, etc. i que aprofiti l'ensenyament i la pràctica del
futbol com a eina eficaç i potent per a l'educació en valors positius.

“Futbol amb Valors” és el projecte sobre el qual es consolida tota l'estructura
organitzativa del club. D'una banda, pretén implantar un model competitiu eficient 
 basat en aquests valors positius de l'esport i, d'altra impulsar tots els aspectes
relacionats amb l'àrea social de la nostra entitat, maximitzant la col·laboració en les
activitats socials i culturals que es realitzen en el poble, i impulsant altres activitats de
caràcter propi.

FUTBOL AMB
VALORS



ESTRUCTURA SÒLIDA
Establiment d'una estructura esportiva sòlida,
invertint en la creació de nous departaments i
apostant per la formació de tots els integrants
que conformen l'organigrama esportiu del club

ÀREA ESPORTIVA

NOVES ÀREES DE TREBALL
Optimització del rendiment dels equips i jugadors
a través del reforç de serveis complementaris,
com poden ser l'àrea de psicologia o l'àrea de
metodologia esportiva.

SENTIT DE PERTINENÇA
Vetllar pel benestar dels jugadors, dels
entrenadors i de totes les persones que formen
part del club, creant un entorn familiar on es
sentin valorats, amb l'objectiu d'incrementar al
màxim el sentit de pertinença cap a la nostra
entitat.

COMPARTIR CONEIXEMENT
Crear espais de sinergia, on tots els entrenadors
puguin compartir les seves inquietuds,
coneixements, experiències, etc.

FORMACIÓ
Augmentar el nivell d'exigència i formació dels
entrenadors, amb l'objectiu d'incrementar el
nivell competitiu de tots els equips.

FILOSOFIA I MODEL DE JOC
Implementació d'una àrea de metodologia, amb
el propòsit de transmetre a totes les categories
una filosofia i model de joc comú.



ÀREA ESPORTIVA

FUTBOL BASE
Formar joves, prioritzant la persona abans que
el jugador. Crear hàbits saludables en els
esportistes, inculcar-los els valors positius de
l'esport i preparar-los per a la competició i el
gaudi. Prioritzar la felicitat de l'individu/grup
com a eix fonamental d'aquest ensenyament.

FILIAL
Impulsar la creació d'un equip filial, per a així
donar majors opcions de continuïtat als
juvenils que compleixen cicle com a tal i,
alhora, incrementar la consistència del 1r
equip.

EQUIP SÈNIOR
L'equip disputa la 3ra Divisió Catalana.
L'objectiu és afermar la categoria a curt
termini, amb el propòsit d'aconseguir l'ascens
a mig/curt termini.

MATERIAL I NOVES TECNOLOGIES 
Inversió en material d'entrenament i noves
tecnologies per a la millora del rendiment
esportiu.

ÀREA DE PSICOLOGIA ESPORTIVA
Creació de l'àrea de Psicologia Esportiva, la
qual s'encarregarà de formar i donar eines
als entrenadors per al seu dia a dia, de
realitzar dinàmiques de grups per a
l'optimització de la cohesió de tots els equips
i donar atenció personalitzada en cas que
sigui necessari.



INVERSIÓ SOSTENIBLE
Implementació d'inversions econòmiques
sostenibles, que no endeudin al club,
mantenint així la seva solidesa financera.

ÀREA ECONÒMICA

RENTABILITZACIÓ
Rendibilització del superàvit obtingut,
reinvertint els beneficis de manera que
aquesta inversió permeti afrontar el futur amb
estabilitat per tal de continuar augmentant el
valor del Club.

PRESSUPOSTOS 
Creació de pressupostos anuals, avalats per la
junta directiva i recolzats per l'àrea esportiva.

PROGRAMES DE GESTIÓ
Utilització de noves tecnologies i programes
informàtics de gestió, els quals aporten major
control i precisió dels moviments i estats
comptables del club. Implementació del
programa TPV Sport.

NOVES LÍNEAS D'INGRESSOS
Creació de noves línies d'ingressos a través
de diferents estratègias i esdeveniments
com campus, tornejos, augment de la
massa social, etc. Aprofitar la nova
“Muntanyeta” com a reclam per a impulsar
nous esdeveniments.



INSTALACIONS

CAMP DE FUTBOL DE MAR
Situat al carrer del cementiri s/n. Destaca per la
seva ubicació i les seves vistes, ben a prop del
mar. Consta d'un camp de futbol 11 (95x50) i 2
camps de futbol 7. Disposa, també, de 4 vestidors
per a jugadors, 2 vestidors per a àrbitres i
entrenadors, magatzem i oficines.

ZONA ESPORTIVA "LA MUNTANYETA"
Situada al carrer Llobet i Guri s/n. Amb noves
instal·lacions, remodelades l'any 2021. Compta amb
1 camp de futbol 11 (102x60) i 3 camps de futbol 7.
Hi ha també 6 vestidors per a esportistes, 2
vestidors per àrbitres, infermeria, magatzems, sala
de reunions, gimnàs, grades, enllumenat artificial i
zona d’aparcament de vehicles, entre altres.



MODEL DE GESTIÓ

CONSOLIDACIÓ DE L'ESTRUCTURA
INTERNA
Consolidació de l'estructura interna del Club,
donant estabilitat, continuïtat i majors
competències als seus professionals.

TREBALL CONJUNT
Treball conjunt, interdisciplinari, i
unidireccional entre les diferents àrees del
club.

PLA ESTRATÈGIC
Elaboració, execució i seguiment d'un Pla
Estratègic per al període 2020-2024.

CONTROL DEL PLA
Control, valoració i actualització periòdica del
Pla Estratègic (2020-2024).

PROFESSIONALITZACIÓ DE LES
ÀREES
Incorporar personal format i qualificat a les
noves àrees de treball. 

MILLORES CONSTANTS DEL PLA
Suport cap a tots els aspectes del Pla Estratègic
(2020-2024) per al foment de les noves
propostes i millores.



MÀRQUETING I 
IMATGE CORPORATIVA

ACORD AMB FUTBOLEMOTION -
NIKE
Acord amb l'empresa de distribució oficial
Futbolemotion, per a vestir de Nike fins a 2023,
amb expectatives de prolongació de contracte.

FESTA CATALANA DE L'ESPORT
Planificació conjunta amb l'Ajuntament de
Calella per a optar a la candidatura com a seu de
la “Festa Catalana de l’Esport 2022”,t
esdeveniment que mobilitza més de 10.000
persones i que té una repercussió estimada de
8.000.000 de persones.

TORNEIG
Co-organització dels Torneigs Brava. En
aquests torneigs participen més de 160
equips, diversos d'ells de renom a nivell
nacional i internacional (Barça, Espanyol, PSG,
Betis, etc.).

ESDEVENIMENTS
Fomentar la participació del club en diferents
esdeveniments, tant a nivell municipal com
nacional i internacional.

CANALS DE COMUNICACIÓ
Generació de contingut audiovisual per a
distribuir en diferents formats digitals i
adaptats a cada xarxa social. Procés de
modernització i desenvolupament de les
nostres Xarxes Socials, incrementant el volum
de producció de continguts i donant
importància tant al futbol base com al Primer
Equip.



MASSA SOCIAL

CONTACTE ESTRET
Mantenir un tracte pròxim i amable amb
totes aquelles persones que, d'una forma o
una altra, tenen qualsevol tipus de vinculació
amb el club.

FIDELITZACIÓ DE L'ABONAT
Crea runa política de beneficis a través del
carnet de soci.

CAMPANYES DE CAPTACIÓ
Desenvolupament de noves campanyes de
captació de socis.

RECONEIXEMENTS
Reconeixement a les labors d'aquelles
persones que han format part del Club al
llarg de la història.

PARTICIPACIÓ DEL SOCI
Establir un canal de comunicació cap a
l'aficionat, fent d'aquesta una comunicació
més pròxima i participativa intentant,
sempre, que sigui bidireccional.



FUTBOL BASE

MODEL ESPORTIU PROPI
Consolidació d'un model propi de Futbol
Base, dins el marc que les institucions regulin
a cada moment per a l'ordenament del futbol
de base. Generar una filosofia pròpia, que
tingui en compte tots els aspectes que
envolten al jugador i no sols en l'aspecte
esportiu. Hàbits, valors i estil de joc han de
ser unificats per aplicar-se d'igual forma a
tots i totes.

ORGULL DE CLUB
Aconseguir que els nens de Calella es sentin
orgullosos de representar al seu poble i que
el nostre club sigui la seva primera opció a
l'hora de triar equip on practicar futbol.

JUVENIL I AMATEUR
Enfortir el Juvenil i l'Amateur per consolidar-
los com a plataforma de salt per arribar al
Primer Equip.

INCLUSIÓ
Manteniment del caràcter social de l'Escola
de Futbol del C.F Calella com a camí per a
promocionar l'esport a Calella sense cap
mena d'exclusió.

CREIXEMENT ESPORTIU
Buscar l'assoliment de majors categories per
a augmentar la competitivitat esportiva del
Club.



FUTBOL FEMENÍ

1R EQUIP
Apostar per un Primer Equip de Futbol Femení que
serveixi com a referent, per a després crear una
estructura sòlida de futbol base femení.

DESENVOLUPAMENT DEL FUTBOL BASE
Garantir la promoció i el màxim desenvolupament
possible de totes les categories de futbol femení.

PROMOCIÓ
Organització d'esdeveniments per a la promoció del
futbol femení.

RESPONSABLE PROPI
Comptar amb, almenys, una persona coordinadora i
responsable del futbol femení.

PLA ESTRATÈGIC ESPECÍFIC
Disposar d'una estratègia específica i adaptada al
futbol femení, lligada sempre a l'estratègia general
de club.



IGUALTAT I 
DIVERSITAT

FUTBOL ADAPTAT
Creació d'un equip de Futbol Adaptat. Oferir
entrenaments i partits a totes aquelles persones
amb discapacitat psíquica.

DIAGNOSTIC DE SITUACIÓ
Elaboració d'un diagnostico en matèria d'Igualtat,
així com implementació d'un Pla per a la Igualtat.

LLENGUATGE INCLUSIU
Utilització d'un llenguatge inclusiu i no sexista en
totes les comunicacions internes i externes,
incloent la documentació impresa, les campanyes
i publicitat, la pàgina web i les xarxes socials.

CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ
Desenvolupament de campanyes pròpies, i de 
 col·laboració amb les de les institucions, per a
la difusió de la igualtat de gènere, la no
violència contra les dones, la diversitat
d'orientació sexual per tal de conformar una
societat plural i diversa que ens enriqueixi a
tots.

MULTICULTURALITAT
Promoure el respecte cap a la multiculturalitat.



C.F. CALELLA
DESDE 1917

info@cfcalella.com @c.f.calella c.f.calellawww.cfcalella.com


