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QUÈ ÉS EL VOLEI PLATJA?
▪ És un dels esports més espectaculars, amb milions de 

seguidors i practicants a tot el món. Segons alguns 
estudis és el 3r esport més practicat del món amb 1000 
milions de practicants, darrera la natació i el futbol

▪ Va néixer a la dècada de 1920 a Califòrnia com activitat 
de lleure.

▪ L’any, 2019, va ser  molt especial pel Volei Platja, com a 
modalitat afegida als Jocs Mundials de Platja que es va 
celebrar a San Diego (EUA) - a l'octubre.

▪ És un esport que es practica en un camp de 8x16 
metres dividit per 2 camps de 8x8 amb una xarxa 
central.

▪ L’enfrontament es fa mitjançant dos equips formats per 
diferents nombres de jugadors. Hi ha diferents 
modalitats 2x2, 3x3 4x4 (fusionant reglaments de volei 
pista i platja) o 6x6.

▪ L'objectiu és fer que la pilota boti al terra del camp 
contrari, passant per sobre la xarxa, donant tres tocs a 
la pilota per equip.
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L’ Associació Volei Platja 
Calella – AVPC
● Des de fa molts anys, el volei platja a Calella, ha estat 

una activitat esportiva amb molta participació i 

representació. Durant uns quants anys, també a 

conseqüència de l’alt nivell dels equips de voleibol 

pista de l’Escola Pia, hi havia un seguit de jugadors/es 

que entrenaven a les platges de Calella per tal de 

competir a diferents nivells.

● Però la dificultat de trobar els espais per entrenar, 

trobant sempre les pistes ocupades per altres usuaris 

i per turistes, van portar a aquests jugadors a crear 

una entitat per poder gaudir d’un espai concret 

assignat per tirar endavant les activitats 

d’entrenament i competició.

● Així doncs, el 2008, neix l’Associació Volei Platja a 

Calella, amb la constitució d’una entitat que vetllaria 

per tenir i mantenir unes instal·lacions de volei platja 

i per donar a conèixer aquest esport entre la resta de 

població. 
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Missió, visió i valors

● Missió

Donar l’oportunitat d’aprenentatge, creixement i 

inclusió social a infants, joves i adults mitjançant el 

Vòlei Platja.

● Visió

Creixement de l'Associació, de les escoles i els serveis 

oferts, per poder atendre totes les edats i enfortir 

vincles amb tota la família.

● Valors que destaquem:

○ Cooperació

○ Confiança

○ Entusiasme

○ Paciència

○ Lideratge

○ Família

○ Esforç

○ Progrés

○ Resiliència

○ Corporeïtat

○ Autoestima
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Estructura del projecte 2021
● Equip Tècnic

○ 1 Coordinador

○ 1 Assistents

○ 7 Monitors

● Instal.lacions

○ 9 camps 

○ Material pels 9 camps

○ Dutxes

○ Serveis propers

○ Caseta pròpia per materials

○ Suport de la Guingueta durant tota la temporada

● Equip de Suport

○ Direcció

○ Administració

○ Logística
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Escoles

Mini Volei - Cormi 

(nens/es de 4 a 8 anys)

 

Escola de tecnificació 

(joves de 14 a 17 anys)

 

Escola d’iniciació 

(nois/es de 9 a 13 anys)

 

Escola d’adults 

(a partir dels 18 anys)
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Esdeveniments

● Trobada de volei platja.

● Butivolei

● Volei Family

● Memorial Jordi Bachs

● Kings & Queens of the beach.

 

voleicalella.com



Calendari 2021 (pendent de confirmació)
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COVID-19
Totes les mesures de seguretat per poder oferir un vòlei 
platja de qualitat
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Canals de promoció AVPC

▪ Facebook - Associació Volei Platja Calella

▪ Instagram - @voleicalella

▪ TikTok i Twitch (properament)

▪ Ràdio Calella

▪ Uniforme

▪ Platja (durant les activitats)
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https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-Volei-Platja-Calella-428913683818199/
https://www.instagram.com/voleicalella/


Canals de promoció AVPC

▪ Web - voleicalella.com 

▪ Mailing dels esdeveniments

▪ Pòsters dels esdeveniments
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https://avpc.jimdo.com/


Uniforme - Temporada 
(exemples temporada 19-20)

Uniforme - Infants/Joves

Mini Volei

 

Iniciació

 

Tecnificació
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Sponsor Platino 

Proposta de Sponsor

A partir de 3000€

Sponsor Or 2000€

Sponsor Plata 1000€

● Aparició al photocall pels esdeveniments i activitats de 
l’escola.

● Aparició a la plana principal - web i xarxes socials.
● Inserció logo a samarreta de l’AVPC, equip tècnic i 

samarreta de les escoles.
● Inserció logo dins del material imprimible d’activitats, 

esdeveniments i Torneig Jordi Bachs.
● Banner logo caseta AVPC.

Sponsor Bronze 500€

● Aparició al photocall per els esdeveniments e 
activitats de l’escola.

● Aparició a la plana principal - web i xarxes socials.
● Inserció logo a samarreta de l’AVPC i equip tècnic.
● Inserció logo dins del material imprimible d’activitats, 

esdeveniments i Torneig Jordi Bachs.

● Aparició a la plana principal - web i xarxes socials.
● Inserció logo a samarreta de l’equip tècnic.
● Inserció logo dins del material imprimible d’activitats, 

esdeveniments i  Torneig Jordi Bachs.

● Aparició a la plana principal - web i xarxes socials.
● Inserció logo dins del material imprimible d’activitats i 

esdeveniments.
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Altres ajuts

Hi ha altres formes d’ajudar a l’AVPC, si la seva empresa no 
desitja estar a la publicitat o dins del programes, també pot 
col·laborar sent sponsor:

Totes les quantitats destinades a sponsor per aquestes activitats 
són deduïbles fiscalment i s'enviarà un certificat que pot ser 
utilitzat per la deducció amb el número d'identificació fiscal per 
l'empresa.

Samarreta monitor de les escoles amb el logo de la 
seva empresa 300€

Col·laboració d'un esdeveniment concret

▪ Butivolei 250€

▪ Volei Family 250€

▪ Memorial Jordi Bach 250€

Sponsor de l’aigua
300€

Sponsor festa temporada
500€
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Contacte
Associació Volei Platja Calella

e-mail: voleicalella@gmail.com

Telef. 607 990 401 

Web: www.voleicalella.com

mailto:email@dominiodelaempresa.com
http://www.dominiodelaempresa.com

