PRESENTACIÓ DEL PROCÈS DE
TREBALL PER DEFINIR
EL PLA ESTRATÈGIC
DE LA FCBQ PEL 2018-2023

1
PUNT
DE PARTIDA

Organitzacions com la Federació
necessiten una eina que ens ajudi
a planificar a mig termini.
La realitat econòmica
dels últims anys ha minvat
les inversions en nous projectes.

Volem identificar i compartir
fites concretes, mesurables i realistes
per assolir en el futur.

Per tot això vam incloure en el
nostre programa electoral del 2017,
després de les reunions que vam fer
per tot el territori, l’elaboració
d’un pla estratègic.

Volem millorar la coordinació
de tot el grup de la Federació i dels
departaments que la composen.
Som la 2º federació més potent
d’Espanya, amb més llicències que a tota
Alemània, amb més de 2000 partits cada
setmana i amb 1800 àrbitres. Cal que
la nostra gestió estigui a l’alçada del
nostre posicionament en el món
de l’esport i de la nostra història.
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Estem complint
amb el programa
amb el que
ens vam
presentar

2
QUÈ
ES VOL
ACONSEGUIR
AMB EL PLA
ESTRATÈGIC?

Reflexionar
sobre la nostra
realitat interna
i externa.

Admetre
les debilitats de la FCBQ
per a potenciar les fortaleses,
aprofitar les oportunitats
i estar preparat
per a fer front a les
amenaces.
Escoltar
als grups d’interès i ser
permeable a les seves
expectatives.

Involucrar
als clubs esportius, que
siguin conscients de la
importància de la seva
participació en la definició
del futur de la FCBQ.

Aconseguir
ser més eficients en la
gestió del serveis als
club esportius.

Definir
els reptes de futur de la
FCBQ per als propers anys
(2018-2023).

“Volem escoltar a tothom,
que tots els agents diguin la seva,
i així tenir clar una visió de cap
a on anem en tots els àmbits,
tenir clar com afrontar el futur”
Joan Fa Busquets
President de la FCBQ
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3
COMPROMÍS
DELS
DIRECTIUS
DE LA FEDERACIÓ
AMB EL PLA
ESTRATÈGIC

A

B

C

Inversió de recursos.
Diners, temps i energia de
la nostre gent. Reunions i
molta feina.

Acompanyats per COMTEC.
Anem de la mà de professionals
i experts per tal de garantir l’èxit
del projecte. L’equip de COMTEC
ens coordina i ens ajuda a treure
conclusions i definir prioritats.

Constitució de la Comissió Directiva
del Pla Estratègic (CDPE),
formada per 9 persones de la Junta
Directiva, la funció dels quals és
treballar durant totes les fases del
procés (reflexió, diagnòstic i proposta).

“Comtec ens ajudarà a coordinar
i a treballar amb transversalitat
gràcies a la seva experiència i
als seus professionals”
Joan Fa Busquets
President de la FCBQ
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“Tota organització esportiva que vulgui continuar
sent líder en el seu sector, necessita disposar d’un
pla estratègic com a eina de gestió per assolir uns
bons resultats sostenibles en el temps.”
Nestor Vilella Barba
Soci de COMTEC SPORTS

4
COM
HO FAREM?

1

2
Escoltant

Actuant

Comunicant

Procés participatiu
amb tots els grups d’interès,
interns i externs.

Orientat a l’acció
i tenint molt presents
els objectius

Donar a conèixer
les fases, l’estat del projecte
i els resultats obtinguts

Clubs esportius, jugadors i famílies
Treballadors, professionals i voluntaris
Entrenadors, àrbitres i jutges
Patrocinadors, proveïdors i
col·laboradors
Institucions federatives
Organitzacions del sector esportiu
Administracions públiques
Persones referents del sector
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3

Reunions
Jornades
Deures... tenim feina!

Comunicació interna:
plataforma, web, jornanda…
Comunicació externa:
mitjans de comunicació

Especialistes en estratègia i gestió per
a empreses que volen portar la seva
gestió a un altre nivell.
Ajudem a les organitzacions i empreses
del món de l’esport a millorar la gestió,
ser més eficients i obtenir resultats
satisfactoris per a tots els seus grups
d’interès. Ho fem possible amb un equip
de persones molt experimentades en el
sector esportiu.

HO FEM FÀCIL. HO FEM POSSIBLE
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Treballem amb federacions i clubs
esportius, operadors d’instal·lacions
públiques i privades així com
esdeveniments esportius, que tinguin
necessitat de definir un pla estratègic,
de treballar l’excel·lència o d’obtenir
certificacions.

L’equip de Comtec Sports Consulting

LEANDRO NEGRE
• President de Comtec Quality.

ENRIC TRUÑÓ

• Experiència en càrrecs gerencials
durant més de 40 anys.

• 19 anys d’experiència com a consultor
en el sector de l’esport i el turisme en
l’àmbit nacional i internacional.

• Membre del Comité Olímpico Español
(COE) des de 1985. Ha rebut l’Ordre
Olímpica, màxima distinció del COI,
per les seves múltiples contribucions i
esforç a la causa de l’esport.

• Va ser regidor de l’Ajuntament de
Barcelona (1979-98), i regidor d’Esports
i Jocs Olímpics durant l’any 1992,
participant en l’elaboració del projecte
Barcelona Olímpica.

• Amplia trajectòria professional al món
de l’hockey herba. Ha sigut president
de la Federació Catalana (FCH),
Espanyola (RFEH), Europea (EHF) i
Internacional (FIH), de la qual és avui
president d’honor.

• Va coordinar el Pla Estratègic de Turisme
de Barcelona 2015. Actualment és
assessor del nou Pla Estratègic 2020.
• Involucrat en l’estudi de viabilitat de la
candidatura de Barcelona-Pirineus als
Jocs Olímpics d’hivern del 2022.

NÉSTOR VILELLA
• Soci i Director d’ Esport i gestió Alt
Ter SLNE
• Més de 20 anys d’experiència com
a consultor especialitzat en gestió
integrada de projectes i màrqueting
esportiu, i estudis de viabilitat
econòmica.
• És avaluador acreditat del Club
Excelencia en la Gestión (CEG) i de
la European Foundation for Quality
Management (EFQM), formant part
del Club de Evaluadores.
• Nombroses referències en el sector de
la gestió esportiva, utilitzant el Model
EFQM com a eina bàsica de treball.

PAU NEGRE
• Soci i Director Executiu de Comtec Quality.
• Expert en desenvolupament estratègic,
avaluació d’organitzacions, excel·lència
en la gestió, gestió de la qualitat,
millora contínua i gestió per processos.
• És avaluador i formador acreditat
i llicenciatari del Club Excelencia en
la Gestión (CEG) i de la European
Foundation for Quality Management
(EFQM), formant part del Club de
Evaluadores.
• És avaluador del premi europeu
(European Excellence Award) de la EFQM.

5

Fases per l’elaboració
del Pla Estratègic

PLA DE
TREBALL

ANÀLISI I
PARTICIPACIÓ
• Funcionament operatiu

• Realització DAFO

• Percepció agents interns

• Definició
Missió, Visió, Valors

• Percepció agents externs
• Bones pràctiques àmbit
federatiu
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ESTABLIMENT DE
L’ESTRATÈGIA

• Definició objectius
estratègics

OPERATIVITZACIÓ
DE L’ESTRATÈGIA

COMUNICACIÓ I
COMPROMÍS

• Definició mesures i
accions operatives

• Definició Pla de
comunicació

• Indicadors de seguiment
i revisió

• Desplegament del Pla
de comunicació

• Planificació del
desplegament

6
CALENDARI

JULIOL 2017

Anàlisi del
funcionament
OPERATIU

SETEMBRE - DESEMBRE 2017

Participació
agents
INTERNS

Participació
agents
EXTERNS

Anàlisi
sector
FEDERATIU

GENER-MARÇ 2018

Realització d’un DAFO + DIAGNÒSTIC
Definició de la

MISIÓ
VISIÓ
VALORS
Definició dels OBJECTIUS

CALENDARI
desplegament

INDICADORS
seguiment

ABRIL-MAIG 2018
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Accions
i projectes
OPERATIUS

ESTRATÈGICS

Pla de
COMUNICACIÓ

Comunicació
AGENTS

JUNY-JULIOL 2018

CONSULTORIA
D’ESTRATÈGIA
Y GESTIÓ

LES NOSTRES CERTIFICACIONS I RECONEIXEMENTS
Rbla. Catalunya 39, 2n 1a.
08007 Barcelona
tel. (+34) 93 487 46 56

www.comtecquality.com

