
 

 

CANDIDATURA JOSEP HARO PERICH 

Benvolgut soci, 

 

Espero que hagin rebut el nostre programa enviat per correu ordinari el dia 30 de novembre, 

no obstant això, per si algú no ho hagués rebut, ho remetem de nou per correu electrònic. 

 

Ara que disposem de tots els programes dels candidats, és un bon moment per a contrastar-los 

i valorar les opcions més convincents, per part nostre ens agradaria comentar alguns dels 

punts exposats per les altres candidatures. 

 

El primer és que tant a la nostra candidatura, com a la del Sr Joan Majo, ens emmarquin com a 

continuistes, serà perquè tenim canes.., no ens considerem continuistes en absolut ja que les 

dues representem, sens dubte, algun canvi. 

 

Aconseguir una edat de maduresa ens permet poder oferir moltes coses que sense cap dubte 

la candidatura dels joves no poden donar-nos, ja sigui per la nostra edat, formació, experiència 

i temps disponible. Podem no obstant, no tan sols donar el mateix que els joves en quant a la 

gestió i modernització del club, si no que  podem aportar una moderació que només l'edat ens 

dóna i que evita riscos innecessaris en la presa de decisions i una major dedicació ja que tenim 

tot el temps per a dedicar al Club, en estar jubilats. 

 

La nostra motivació no es veu afectada en absolut, és més, creix en tenir més temps disponible 

que ens permet treballar i gaudir més i millor servint al que més ens agrada, el nostre Club. 

En cap cas ens sentim el Club dels pobres, quina ximpleria, estar en aquest Club no és una 

qüestió econòmica, som aquí perquè ens sentim còmodes amb una activitat que requereix 

embarcacions d'aquestes característiques i gaudim d'un ambient familiar, en fi és una elecció 

personal en cap cas és qüestió de rics i pobres. 

 

En els últims dos anys, per les difícils circumstàncies que ens ha tocat viure, la pandèmia i 

pèrdua dels nostres presidents, Francesc Estrada i Camil Más, jo com a vicepresident tercer 

m'he sentit obligat a ajudar la junta a implantar les mesures preventives i protocols de COVID-

19 i a mantenir les activitats tant administratives com operatives i recreatives del Club. Això 

m'ha permès accedir als pressupostos, que ja comptablement, i tal com es van presentar en 

l'última assemblea, estan més desglossats, donant aquesta transparència, que suposo, es 

comenta. 

 

Veient els pressupostos tant anteriors com actuals, puc afirmar que són molt ajustats i que 

l'administració ha estat lleial i eficaç. Els socis són informats ja que es presenten els 

pressupostos cada any per a la seva revisió i acceptació per l'assemblea. Dubto que ningú 

pugui o pogués haver fet tant amb tan poc. 

 

 

 

 



 

 

 

Sempre que s'ha efectuat una renovació de concessió s'ha comptat amb la supervisió de 

tècnics, és una qüestió bàsica. En quant al tancament de la carpa tal com la presenten han de 

tenir en compte dos punts: 

 

1. El tancament fix, tal com mostra la seva fotografia, precisa dels permisos pertinents 

per part de Ports de la Generalitat, ja que altera la superfície coberta habitable, 

augmentant la zona legalitzada de la concessió. 

2. Tancar la carpa d'aquesta manera, limitaria l'ús com a espai obert per a altres activitats 

a l'estiu. 

 

En quant als temes: 

 

2.6   PÀRQUING D'ÚS EXCLUSIU DE SOCIS 

2.7  ZONA DE BARBACOES 

2.8  RAMPA I GRUA 

 

Tots aquests temes estan, segons les seves fotografies, lligades directament a utilitzar uns 

espais aliens al Club. L'ús d'aquests terrenys són actualment de la confraria de pescadors, ports 

no pot treure a concurs aquests terrenys ja que estan cedits, només es podria dur a terme amb 

un acord amb la confraria i la posterior aprovació de ports, cosa difícil, ja que en la nova 

reordenació del port aquesta zona està destinada al museu de la mar. 

 

Aquests punts estan basats en unes negociacions que difícilment poden arribar a bon fi. És 

prometre coses que les voldríem, però no es poden complir. 

 

 En quant a la grua, suposo que han tingut en compte que costa aproximadament uns 90.000 

€, sense comptar la seva instal·lació, consum i manteniment. Realitzar aquesta inversió 

repercutiria directament en els costos per maniobra i indirectament al soci, és molt més 

econòmic utilitzar la del Club Nàutic, cal aprofitar les sinergies. A més per a instal·lar la grua 

precisaríem de l'espai anteriorment esmentat. 

 

Respecte a l'adquisició d'una embarcació per a primers auxilis, remolc o assistència, no és 

només comprar una embarcació, a més necessiten personal facultat per a realitzar aquests 

serveis i les assegurances corresponents, es repeteix el mateix que amb la grua, ja comptem 

amb aquest servei en el port, amb una entitat de rescat que per una mòdica quota anual, 

presta aquests serveis. 

 

És molt important, abans d'incloure punts com aquests en el programa, tenir en compte els 

seus costos econòmics i les alteracions que podrien representar en els pressupostos i despeses 

generals del Club, això significaria, endeutar-nos o incrementar més del necessari la càrrega 

econòmica dels nostres socis i amarristas, podent arribar a ser un deute important per al Club, 

això ha passat a altres clubs, arribant a provocar que desapareguessin o fossin absorbits per 

empreses privades. 

 



 

 

 

Sempre que algú ens diu que farà més inversions i que no repercutirà en el pressupost, perquè 

aconseguirà fonts d'ingressos addicionals amb activitats o sponsors, començo a preocupar-me, 

per les següents consideracions: 

 

1. El nostre Club és una entitat sense ànim de lucre. 

2. No disposem d'espai físic per a un bar o restaurant. 

3. Els ingressos per subvencions, són limitats i s'accedeixen als disponibles actualment 

(reflectits en els pressupostos). 

4. La nostra capacitat per a generar beneficis a possibles Sponsors són limitades, si no 

hipotequem el Club. 

5. Les noves zones d'amarraments, que sens dubte aconseguirem, no representaran un 

benefici directe al club. 

6. Sens dubte incrementarem el nombre de socis i activitats i incrementaran els 

ingressos, però també les despeses amb la qual cosa els diferencials seran petits. 

 

Pel que estic convençut  que, encara que es poden augmentar moderadament els ingressos, no 

seria prou per a assumir la despesa econòmica d'aquest programa. 

 

Els programes igual que els projectes han de ser creïbles, viables i en cap cas posar en risc 

econòmic el futur del Club. 

 

En el 2025 complirem el centenari de Mar Sport, per la qual cosa demano a tots els socis que 

votin en aquestes eleccions a fi de preservar tan important llegat i entitat, una entitat que 

complirà 100 anys mantenint-se ferm amb els seus ideals. 

 

T'esperem diumenge que ve dia 19 en el club on estarà la mesa electoral des de les 9.00 fins a 

les 20.00. 

 

Salutacions cordials, 

 

Josep Haro Perich 



 

 

CANDIDATURA JOSEP HARO PERICH 
 
Benvolgut soci/a, 
 
Formem part d’una entitat amb un nombre important d’associats i molts encara no ens 
coneixem, per aquest motiu vull presentar-me. Em dic Josep Haro Perich, sóc soci del 
Club de Pesca Mar-Sport des de fa uns 18 anys i, juntament amb el meu germà Agustí, 
tenim l'embarcació “Guaita”. Treballo com a director tècnic en una important cadena 
hotelera des de fa 20 anys. Des de la nostra incorporació com a socis hem col·laborat 
sempre que se'ns ha sol·licitat i hem ofert, amb gust, la nostra experiència i treball per 
ajudar el Club 
 
Veient aquesta actitud positiva només fa un parell d'anys se'ns va demanar 
formalment entrar a formar part de la Junta Directiva amb la intenció d'organitzar-nos 
i dins de les possibilitats, ampliar i millorar l'acció de la Junta, vàrem parlar llargament i 
una vegada definides les funcions que podíem assumir, primer em vaig incorporar jo 
com a Vice-President 2n i posteriorment el meu germà Agustí, com a tresorer. 
 
La COVID-19  va canviar radicalment molts dels plans. Amb totes les precaucions i 
seguint totes les recomanacions de salut, per mantenir el benestar dels nostres 
socis/es, hem anat mantenint l'activitat. Però per si no n'hi hagués prou, en aquests 
dos anys hem patit la pèrdua dels nostres Presidents Francesc Estrada i recentment 
Camil Mas. Tot i això s'ha hagut de continuar treballant i s'han pogut anar recuperant 
activitats i, fins i tot, aconseguir els millors resultats de la història del Club a nivell 
esportiu o a nivell material: instal·lant sistemes de vigilància amb càmeres cctv i s’ha 
reforçat el sistema de wi- fi. 
 
Som, abans que res, un Club esportiu. Gràcies a això i a aconseguir bons resultats, 
estem posicionats amb molta força davant les administracions, per a una renovació 
amb bones condicions i amb possibilitats d'acceptar les propostes de millora i 
creixement que s'hagin de presentar a la renovació.  Hem d'aprofitar el moment per 
fer-ho, implicant tots els socis/es fomentant activitats conjuntes, familiars i de lleure 
que ens permetin conviure i conèixer-nos millor. 
 
Tenim moltes idees i projectes per desenvolupar, el primer repte, és la renovació de la 
concessió i preparar-nos, per un cop aconseguida, fer una millora del Club en tots els 
aspectes. Per això preparem una junta amb una barreja, creiem que justa, 
d'experiència, continuïtat i renovació per afrontar els reptes que ens proposem i que 
exposo amb més detall per demanar-te el vot, si creus que mereixen la teva confiança. 
 
Rep una ben cordial salutació, 
 
 
 
 
Josep Haro Perich 
 



 

 

CANDIDATURA JOSEP HARO PERICH 

Apreciado socio/a, 

Formamos parte de una entidad con un número importante de asociados y muchos 

aún no nos conocemos por ese motivo quiero presentarme. Mi nombre es Josep Haro 

Perich, soy socio del Club de Pesca Mar-Sport desde hace unos 18 años y junto con mi 

hermano Agustí, tenemos la embarcación “Guaita”. Trabajo como director técnico en 

una importante cadena hotelera desde hace 20 años.  Desde nuestra incorporación 

como socios hemos colaborado y siempre que se nos ha solicitado hemos ofrecido con 

gusto nuestra experiencia y trabajo para ayudar al Club  

Viendo esta actitud positiva hace tan solo un par de años se nos pidió formalmente 

entrar a formar parte de la Junta Directiva con la intención de organizarnos y dentro de 

las posibilidades ampliar y mejorar la acción de la Junta, hablamos largamente y una 

vez definidas las funciones que podíamos asumir primero me incorporé yo como Vice-

Presidente 2º y posteriormente mi hermano Agustí como tesorero.  

Llego el COVID-19 y cambió radicalmente muchos de los planes, con todas las 

precauciones y siguiendo todas las recomendaciones de salud para mantener el 

bienestar de nuestros socios/as, hemos ido manteniendo la actividad, pero por si fuera 

poco en estos dos años hemos sufrido la pérdida de nuestros Presidentes Francesc 

Estrada y recientemente Camil Mas. A pesar de ello se ha tenido que seguir trabajando 

y se han podido ir recuperando actividades e incluso conseguir los mejores resultados 

deportivos de la historia del Club a nivel deportivo o a nivel de material instalar sistemas 

de vigilancia con cámaras cctv o reforzar el sistema de wi-fi.  

Somos, ante todo, un Club deportivo, gracias a ello y a conseguir buenos resultados 

nos estamos posicionados con mucha fuerza ante las administraciones para una 

renovación con buenas condiciones y con posibilidades de aceptar las propuestas de 

mejora y crecimiento que se tenga que presentar en la renovación, hemos de 

aprovechar el momento para hacerlo, implicando a todos los socios/as fomentando 

actividades conjuntas, familiares y de ocio que nos permitan convivir y conocernos 

mejor. 

Tenemos muchas ideas y proyectos para desarrollar, el primer reto es la renovación de 

la concesión y prepararnos para una vez conseguida hacer una mejora del Club en 

todos los aspectos, para ello preparamos una junta con una mezcla, creemos que justa, 

de experiencia, continuidad y renovación para afrontar los retos que nos proponemos 

y que expongo con más detalle para pedirte el voto si crees que merecen tu confianza. 

Un cordial saludo, 

 

Josep Haro Perich 

 



 

CANDIDATURA 2021 
JOSEP HARO PERICH  

CLUB MAR SPORT 
 

  

Pel futur del nostre 

CLUB 

V 
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T 
A 



 

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CLUB DE PESCA MAR-SPORT 2021 
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA 

 
 
Josep Haro Perich - President: La seva funció és la representació legal del Club. 
Desenvolupament de projectes i dirigir la renovació de la concessió administrativa i els 
plans de millora i creixement. 
Experiència: dos anys a la Junta anterior. Àmplia experiència a l'empresa privada en 
relació amb certificacions, obres, manteniments i projectes d'instal·lació i relacions amb 
estaments públics. 
 
Josep M. Prat Viciano - Secretari/Assessor tècnic de pesca: La seva funció com a Secretari 
és custodiar la documentació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions, 
Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats i portar el 
registre de socis. La funció com a assessor de pesca és aportar la seva experiència i 
coneixements en l'activitat esportiva i la relació amb les federacions. 
Experiència: Àmplia experiència directiva a l'empresa privada i a la gestió esportiva havent 
ostentat anteriorment càrrecs a Clubs i Federacions esportives. Esportista d'alta 

competició, Jutge autonòmic i guia/entrenador de pesca (veure Josep Maria Prat Viciano a wiquipedia o 
enciclopèdia de l’esport català) 

 
Agustí Haro Perich - Tresorer: És el dipositari de l'entitat. Ha de formalitzar les 
documentacions oficials en els conceptes i els termes legals. Col·laborar en l'elaboració i la 
presentació de les licitacions d'interès per al Club. 
Experiència: Gestió de grans comptes a l'empresa privada, gestió financera, supervisió 
pressupostària i tramitacions amb estaments públics. Treballant com a Technical Team 
Leader a CBRE. 

 
Juan José Polo García - Delegat d'Embarcació: Ha d'organitzar i gestionar tota l'activitat 
de la pesca des d'embarcació; des dels aplecs i concursos socials als Campionats Mundials; 
des de la gestió de la documentació al tràmit amb les federacions i organismes oficials i la 
supervisió dels representants del Club. 
Experiència: Jutge/arbitre de pesca autonòmic. Llarga experiència en Juntes anteriors. 
 
 

 
Teresita González-Montes – Delegada de Mar-Costa: Ha d'organitzar i gestionar tota 
l'activitat: de la pesca de costa, dels aplecs i concursos socials als Campionats Mundials, 
des de la gestió de la documentació als  tràmits amb les federacions i organismes oficials i, 
la supervisió dels representants del Club. 
Experiència: Jutge/arbitra de pesca autonòmic. Llarga experiència en Juntes anteriors. 
 
 
 
Josep Corney i Colomer - Delegat d’arxiu i documentació: Responsable de la creació d’un 
arxiu amb el fons històric del Club. Relacions amb organitzacions i entitats pel foment i la 
difusió del nostre Club en altres àmbits. Preparació de la documentació per a la celebració 
del centenari del Club. Experiència: Àmplia experiència com a vocal en juntes anteriors 
facilitant documentació, escrits i fotografies per a l'elaboració de butlletins i circulars del 
Club. Els seus coneixements són d'immensa utilitat per fer front als actes del centenari. 
 

 



 

Línies generals del programa: 
S'ha volgut tenir una Junta que representi tot el Club però que és limitada en la seva formació per tenir 
l'agilitat necessària per prendre decisions i actuar amb la diligència necessària en els moments actuals. 
S'aposta per una Presidència i una Junta amb un perfil marcadament tècnic, tant el President com el 
Tresorer per la seva formació i treball tenen amplis coneixements en gestió tècnica i manteniment 
d'edificis i instal·lacions, que és justament el perfil de professional requerit per a unes instal·lacions com les 
del Club. La quasi imminent jubilació primer de Josep Haro i posteriorment d'Agustí Haro podran permetre, 
en un termini molt curt, dedicar tota la seva capacitat i temps a la gestió del Club. Per aquest motiu es 
veuen amb les ganes, la voluntat i el temps per dedicar, aquests propers anys, a la millora del Club i fer-ho 
agradable i accessible a tothom. 
 
S'ha apostat per la gran experiència de Josep Corney pel seu coneixement del Club i la gran quantitat de 
documentació que acumula degut a la passió per la història i el Club. Amb la celebració del Centenari 
tenint ja la concessió renovada i moltes millores ja efectuades, ens proposem situar el Club com a 
referència per esdevenir un dels millors clubs de pesca del món. 
Per part de la tècnica esportiva apostem per un esportista d'elit com Josep M. Prat, de contrastada i 
dilatada experiència, tant esportiva, com de gestió. Amb ell pretenem seguir millorant en la formació dels 
nostres esportistes, obrir el ventall de modalitats i crear una escola de pesca per a totes edats i nivells. 
Els delegats Juán José Polo i Teresita González-Montes creiem que mereixen la nostra confiança. Amb ells 
el Club ha arribat a les seves metes esportives més grans i seguim, per tant, confiant en la seva capacitat 
per mantenir-se al capdavant de les activitats i seguir aconseguint magnífics resultats. 
 

 

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DE JOSEP HARO PERICH 

El dividim en 5 apartats i en cadascun d’ells s'hi apunten les línies bàsiques d'actuació  següents: 
 
SOCIALS:  
 - Manteniment de les activitats socials actuals i implementació de noves. 
  - Sortides en grups de vaixells a Costa Brava o Balears (per exemple) 
  - Activitats infantils 
    - Intercanvis amb altres clubs 
 - Creació d’una zona de barbacoes amb serveis (prèvia reserva i horari limitat). 
 - Ampliació de la zona de taules i cadires a la zona de carpes. 
 - Preparació i difusió actes del Centenari i cerca de col·laboracions. 
 - Dinars o sopars conjunts oberts a socis i família. 
 - Seminaris de navegació, seguretat, etc… 
 - Presència a xarxes i premsa. 
 
INFRAESTRUCTURES: 
 - Millora de l'estructura i els serveis dels pantalans (control telemàtic).- 
 - Millora a l'accés al Club. 
 - Habilitació de zona de càrrega i descàrrega temps limitat i càmera. 
 - Habilitació de nous amarratges, (important per alleujar la llista d'espera) 
 - Habilitar zones per a nous serveis i activitats. 
 
ADMINISTRATIUS: 
 - Preparació de tota la documentació i negociació de la renovació de la concessió 
 - Negociar amb Ports de Generalitat per negociar ampliació. 
 - Veure amb Club Nàutic i Aresa, (veïns en règim de concessió) interessos comuns  
 - Concretar i autoritzar amb l’administració nous serveis. 

- Renovar i actualitzar els estatuts del Club, aprovar-los i presentar-los. Màxim dos     mandats i 
presentació de candidatures amb avals dels socis (10%). 



 

 
ESPORTIUS: 
 - Fomentar les activitats de pesca esportiva ja existents. 
 - Crear una secció de pesca a Caiac. 
 - Crear una secció de pesca submarina i/o activitats subaquàtiques. 
 - Crear una escola de pesca per a tots els grups d’edats i nivells. 
 
MEDI AMBIENT 
 - Implementar la pesca sense mort (captura i solta) a les competicions del Club. 
 - Establir un sistema de neteja de les aigües superficials de la zona del Club. 
 - Controlar, mitjançant sistemes automàtics, els consums d’aigua i electricitat. 
 - Contactar amb entitats de conservació marina i establir-hi programes conjunts. 
 
 

 
 

                                                                                                                                            Josep Haro Perich                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPEREM EL TEU VOT 
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