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Missió

Facilitar, organitzar i promoure la pràctica esportiva de qualitat com a element de

convivència i educació, fonamental per a la millora de les condicions de vida de la

infància i la joventut, tot prioritzant les seves virtuts vers el procés de socialització,

sense distingir condició social, física, de gènere o cultural.



Visió

A. Consolidar-nos com a entitat de referència a Barcelona en l’àmbit educatiu, social i

esportiu

B. Projectar-nos com a institució de referència, al país i dins de l’àmbit internacional

C. Ser percebuts com a agent actiu i facilitador de la pràctica esportiva i educativa de

qualitat i en valors

D. Col·laborar amb les entitats i administracions per assolir un entorn social més

respectuós, solidari, i sostenible mitjançant eines educatives, innovadores i d’impacte

comunitari

E. Gestionar amb transparència i equilibri, cercant el cofinançament com a garantia

d’independència



1. Consolidació i fidelització de practicants

2. Arrelament de disciplines esportives i exploració de noves

3. Millores de la instal·lació de La Mar Bella

4. Incorporació de l’annex de la pista de La Mar Bella

5. Ampliar el ventall d’activitats pròpies de La Mar Bella
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A. Consolidar-nos com a entitat de referència
a Barcelona en l’àmbit educatiu, social i esportiu.



1. Promoció d’esdeveniments esportius

2. Enfortiment d’ADIA

3. Consolidació, impuls i expansió de l’ISSO

4. Pla de Comunicació extern

5. Pla de Comunicació intern

6. Assentar el Dpt. de Màrqueting al Grup
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B. Projectar-nos com a institució de referència, al 
país i dins de l’àmbit internacional. 



1. Desenvolupament del Benestar laboral

2. Reforç de la qualitat educativa de les activitats (educació en valors a
través de l’esport)

3. Activitats socials
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C. Ser percebuts com a agent actiu i facilitador de 
pràctica esportiva i educativa de qualitat i en valors. 



1. Estabilització de les relacions institucionals

2. Consolidació del Convivim Esportivament

3. Recursos econòmics dels projectes
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D. Col·laborar amb les entitats i administracions per assolir 
un entorn social més respectuós i sostenible mitjançant 
eines educatives, innovadores i d’impacte comunitari.



1. Renovació dels convenis d’administració

2. Reforçament de l’activitat a Can Font

3. Cerca d’empreses i entitats col·laboradores

4. Cerca de nous projectes

5. Optimització de recursos i estructures dels projectes i entitats

E. Gestionar amb transparència i equilibri, cercant el 
co-autofinançament com a garantia d’independència.

Pla estratègic 2018-2022


