UNA APOSTA PEL
CANVI, NOUS AIRES
A LA F.C.H.
Companys/es del món de l'handbol, us presentem el desenvolupament dels
objectius plantejats en la nostra pàgina web. Som un equip de persones
vinculades al nostre esport, sense càrregues ni prejudicis, que vol fer un pas
endavant i presentar una alternativa a l'actual estat de la Federació Catalana
d'Handbol (F.C.H.). Un grup de persones treballadores i emprenedores amb
molts lligams amb l'handbol, coneixedors de la realitat des de diferents
vessants. Des del primer moment ens ha mogut la il·lusió, l'empenta, però
sobretot, treballar perquè la F.C.H. estigui on li correspon, i pensem que el sol
fet que hi hagi més d'una candidatura ha donat una sacsejada que ha de servir
com a revulsiu per les dues candidatures. Moltes gràcies a tothom,
HANDBOL SOM TOTS.
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CARTA DE JAUME FORT
Benvolguts/es, En el seu moment ja vaig fer una carta adreçada als clubs i responsables
de l'handbol per manifestar el ferm propòsit de presentar-me com a candidat a la
presidència de la FCH. Tot i així no volíem treure les accions específiques de la nostra
candidatura fins que tinguéssim l'input de tots els clubs que hem anat visitant, així com
les preguntes específiques que ens aneu anat fent al nostre web; des d'aquí donar-vos
les gràcies per les vostres aportacions, molt enriquidores totes elles, que han acabat de
configurar i posar els punts més importants a tenir en compte i sobretot, quins són els
vostres neguits i inquietuds. HANDBOL SOM TOTS.

Què ens va motivar a presentar-nos?

“Perquè estimen el nostre esport”
Alguns des de lluny, altres de molt a prop, estem veient com la nostra Federació està lluny
de les expectatives, necessitats i respostes del col·lectiu més important que forma la
federació, ELS CLUBS, amb qui existeix una comunicació francament millorable. Es
detecten favorits i perjudicats, i la Federació és percebuda com una mera oficina
recaptadora que no dóna massa a canvi. Som conscients que la Federació ha passat una
situació crítica i s'ha d'agrair l'esforç dels seus treballadors per lluitar dia rere dia, però
tot i així, creiem que s'haguessin pogut fer més coses per intentar solucionar aquestes
mancances des de la directiva de la F.C.H.

“El compromís de fer una Federació Catalana
d’Handbol propera i transparent”
Creiem que un dels aspectes a millorar és la comunicació i transparència de la Federació;
per tant, la participació de tots els agents implicats en el funcionament de la mateixa és
un factor clau per nosaltres. Com ja heu pogut copsar en les reunions, no donem cap
compromís econòmic, ja que no sabem exactament com és la situació de la F.C.H.,
però sí que podem avançar que l'establiment de comissions de seguiment amb integrants
de clubs està dins del nostre full de ruta. L'avaluació continua dels objectius
temporalitzats així com la transparència econòmica de totes les àrees és fonamental per
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nosaltres, i al cap i a la fi establirem unes comissions per tal de facilitar el seguiment
econòmic, tècnic i d'assoliment d'objectius. Si el seguiment del pla de qualitat engegat no
arriba a les expectatives plantejades, no ens aferrarem a la presidència. Volem el millor
per l'handbol; no volem vendre fum i per això el vostre seguiment és indispensable en la
nostra feina i vosaltres la valorareu.

Acostar la F.C.H. als clubs
Un

indicador

del

desencís

que

envolta

els

nostres

clubs

és

la

manca d'actualització registral que, entre d'altres coses, dificulta que els clubs puguin
participar en decisions cabdals per al futur a curt i llarg termini del nostre
esport. Des d'aquí us demanem que aneu a votar: utilitzeu el vostre dret. Si ens feu
confiança i sortim com a candidatura escollida desenvoluparem aquest projecte,
que és un projecte de tots. Sense vosaltres la F.C.H., no seria res.

Què oferim
Com tots sabeu de la delicada situació econòmica de la Federació Catalana d’Handbol, en
gran part desconeguda per la poca transparència, nosaltres no ens podem comprometre
a grans fites econòmiques, però si a dur a terme un seguit d’accions que sabem que
podem abordar, des de la ignorància de la situació econòmica real de la F.C.H.
Sí que podem comprometre’ns a les següents accions i forma de fer:
1. Farem una auditoria econòmica només entrar que ens permeti saber com estem
exactament, informant amb total transparència als clubs. A partir d’aquí
començarem el nostre full de ruta.
2. Farem una auditoria tècnica, per saber on estem amb els compromisos adquirits
i valorarem aquells aspectes de millora per dur-los a terme amb la màxima
eficàcia possible. A partir d’aquí treballarem conjuntament amb vosaltres i
establirem el seguiment acordat.
3. Analitzarem les funcions i tasques del personal de la F.C.H., així com de les
empreses externes que estan donant suport actualment a la F.C.H.. Si s’escau, els
reestructurarem, els formarem i els donarem recursos tecnològics per un
desenvolupament del seu treball més eficaç.
4. Crearem les taules de treball, on els clubs tindran una participació important,
així com la taula dona i handbol. S’establirà la comissió de seguiment del
funcionament de la F.C.H., que es reunirà cada trimestre o quan es cregui
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convenient, per fer un seguiment acurat tant en l’àmbit econòmic com de
desenvolupament de les propostes d’acció.

5. Posarem en marxa la següent bateria de mesures:
a. Plataforma de formació en línia (on-line), per fer la distribució de
formació per tot el territori, on el temps i la distància ja no siguin un
problema que dificulti l’accés a la formació.
b. Preacord amb centres de formació per ajudar a donar contingut als
recursos tècnics i tàctics per als entrenadors de totes les categories
c.

Instauració de tutors de l’estament arbitral per millorar el seguiment
arbitral, especialment dels àrbitres amb menys experiència.

d. Activació de la imatge de la F.C.H. a totes les xarxes socials. Acord marc
del treball establert del Social Media Manager i el desenvolupament de
l’impacte que treballarem conjuntament
e. Establiment del pla de màrqueting de la F.C.H. amb clara implicació i
ajuda cap als clubs.
f.

Instaurar la difusió via streaming de 4 partits mensuals, així com
d’esdeveniments puntuals que contribueixin a potenciar la imatge de l’
handbol: fases finals, fases d’ascens, sectors, trobades d’handbol
formatiu...

g. Cerca d’acords amb televisions locals per retransmetre partits de ressò.
h. Cerca de patrocinis per augmentar el volum de recursos.
i.

Compromís del president de visitar els diferents territoris per copsar
les necessitats i vetllar per la implantació de les estratègies de promoció
establertes per cadascun d’ells

j.

Demanarem ajuda a tots els estaments i cercarem subvencions vigents
per tal d’assolir el màxim de millores econòmiques per la F.C.H. i de retruc
als clubs

El compromís és nostre, la decisió es vostra.
Cordialment,
Jaume Fort – Handbol Som Tots
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