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Benvolguts amics i companys,

Amb les ganes de voler compartir amb tots vosaltres la posta en marxa de la nova Junta 
Directiva, que va quedar oficialment constituïda dos dies després de les eleccions, no sense 
dificultats i entrebancs sobrevinguts, però us podem dir que hem arrencat amb tota l’ ener-
gia i amb la voluntat d’oferir el màxim de l’Associació en benefici de tots els càmpings de la 
província.

Una de les primeres qüestions sorgides i per abordar, serà la substitució de 4 representants 
de la zona d’interior que havien estat escollits en la reunió territorial, i ara, per motius diver-
sos han manifestat la seva impossibilitat per dedicar-se al càrrec i han presentat la seva 
renúncia. Podem avançar que una de les baixes serà coberta ja d’immediat per en Manel 
Cervera Cortada.

Així mateix, en la que ja ha estat la segona sessió de treball de la Junta Directiva, celebrada 
el passat 19 de maig, ja hem pogut començar a estructurar aspectes del funcionament 
orgànic, administratiu i comunicatiu que impulsarem per tal de modernitzar l’Associació.
Ens agrada poder-vos traslladar els acords presos, que de ben segur són de l’interès de tots 
i és per això que us els detallem a continuació,
 
1-NOMENAMENT DE CÀRRECS
A proposta del President, s’ha aprovat el nomenament de càrrecs de la Junta Directiva, que-
dant de la següent manera:

Sots-President:  JOAN AUBANELL ROTA  
Secretària: DOLORS TORRENT MORENO
Tresorer: ALEJO DE OLANO GAVIN

Els següents membres de la Junta Directiva exerciran el càrrecs de vocals.

ANNA BRUN COLLET
JOAQUIM CASAS SOLER
MANEL CERVERA CORTADA
ORIOL ESPAR FIGUERAS
SONIA HERNANDEZ TEIXIDOR

ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI
MARIONA MARQUÈS MORELL
JOAQUIM PUJOL BACHS
MARC ROVIRA CAPSADA
AZUCENA VILLADA BARCIA
 
2-ASSEMBLEA GENERAL
S'ha convingut que celebrarem l'Assemblea General el proper 15 de juny, dimarts, a les 16:00 
h. en 1ª convocatòria i a les 16:30 h. en 2ª.

Encara no està decidit si serà de manera presencial o telemàtica , estem valorant les 
opcions, properament us en donarem més detalls així com l'Ordre del Dia i la documentació 
adjunta dels temes a tractar.
 
3-COMISSIONS DE TREBALL
En la Junta Directiva implementarem una forma organitzativa en Comissions de treball, en 
les quals tots els associats que ho desitgin s'hi podran incorporar, amb la finalitat que 
tothom que vulgui aportar i participar pugui fer-ho sense cap problema, es tracta que les 
decisions de l’Associació siguin el màxim de consensuades i transversals.

Cada Comissió tindrà un nombre indefinit de membres i un responsable, a escollir entre els 
participants, que s'encarregarà de coordinar el treball del grup.

Us podem avançar les Comissions que s'han creat d’entrada, i els membres de la Junta que 
participen en els diferents grups, són les següents:
 

A-  COMISSIÓ INSTITUCIONAL

Realitzarà les trobades i reunions amb administracions i entitats empresarials.
Haurà  de fer una acta de cada reunió, detallant  els aspectes essencials de la mateixa.

ALBERT CASAS SANVICENS
JOAN AUBANELL ROTA
AZUCENA VILLADA BARCIA
ANNA BRUN COLLET
ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI

 B-  COMISIÓ JURÍDICA

S’ocuparà d’estudiar els reglaments, normatives, decrets, lleis que puguin tenir una afec-
tació directa als càmpings i a l’activitat de càmping.

Decidirà les accions a emprendre en cada situació.

Determinarà la necessitat de tenir un servei d’assessorament jurídic extern.

ORIOL ESPAR FIGUERAS
DOLORS TORRENT MORENO
JOAQUIM PUJOL BACHS
ALBERT CASAS SANVICENS
 
C-  COMISSIÓ LABORAL

S’encarregarà de treballar el Conveni Laboral. amb col·laboració de l’Assessoria Gregori.

Tractarà qualsevol aspecte d’afectació laboral de les empreses.

DOLORS TORRENT MORENO
AZUCENA VILLADA BARCIA
ORIOL ESPAR FIGUERAS
ALBERT CASAS SANVICENS
 
D-  COMISSIÓ COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Definirà la política de comunicació de l’Associació, en el sentit de traslladar als associats i 
mitjans de comunicació el posicionament de l’Associació davant qualsevol fet que consi-
derem destacable, així com els fets importants dels nostres càmpings amb l’ànim de crear 
i fer visible la marca CÀMPINGS de BARCELONA

Establirà quins canals de promoció volem utilitzar (fires, xarxes, web, ... ), amb la finalitat de 
generar nous clients als nostres càmpings.

MARIONA MARQUÈS MORELL
MARC ROVIRA CLOTET
JOAQUIM PUJOL BACHS
 
 

E-  COMISSIÓ DE RECURSOS I SERVEIS

Serà l’encarregada d’incorporar i adoptar mesures per generar nous recursos per a l’Asso-
ciació (adhesió de nous associats, cerca d’espònsors, ...), i també buscar serveis que puguin 
ser beneficiosos per els nostres càmpings ( mercat laboral, formació, serveis varis, ...)

MANEL CERVERA CORTADA
ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI
JOAQUIM PUJOL BACHS
JOAN AUBANELL ROTA
ALBERT CASAS SANVICENS
 
F- COMISSIÓ NEXT GENERATION

Serà l'encarregada de conèixer els procediments de participació per a l'obtenció de recursos 
dels fons europeus per a la recuperació econòmica, així com treballar i exposar a les admi-
nistracions corresponents les necessitats de les nostres empreses en aquesta distribució.

ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI
ANNA BRUN COLLET
MARC ROVIRA CLOTET
MARIONA MARQUÈS MORELL
ALEJO DE OLANO GAVIN 

Aquestes Comissions, són les que volem posar en marxa amb celeritat, animem a tots els 
associats que ho desitgeu a formar-ne part, en qualsevol moment podeu manifestar el 
vostre interès en participar-hi, l'Associació no pot estar aturada ...

SOM-HI!
 

4- FIRA  B-TRAVEL 2021
Els dies 11-12-13 de juny es celebrarà la Fira B-Travel en el recinte de la Fira de Montjuic, i l'ACB 
hi participa.

Aquest any hi haurà un espai destinat per a Càmpings de Catalunya, un espai comú però a 
la vegada diferenciat per a cada Associació de càmpings de Catalunya.

L'Associació de Barcelona tindrà a disposició 2 mostradors en els quals oferirem material 
gràfic (fulletons dels càmpings, mapes de l’Associació, ... ), i també material en format digital 
(Codi QR amb les promocions de la Web).
Tothom que hi vulgui aportar material que ho adreci a l'Associació el més aviat possible 
(hem establert un màxim de 100 unitats per càmping).

De la mateixa manera els que vulguin incorporar alguna promoció, estem treballant en un 
sorteig d’una estada a un allotjament durant un cap de setmana (juliol a setembre), aquest 
es realitza dins de les xarxes socials de la pròpia Fira en l'espai de REACTIVA’T on s'hi inclou 
un apartat  "Experiències B-Travel"

Diferents expositors ja hi estan fent la seves aportacions.

Els càmpings que desitgin entrar en la tria per part del guanyador, que ens ho facin saber i 
adjuntin una foto descriptiva del càmping per incloure-ho en la presentació.

D’altra banda, estem establint una graella horària dels dies de Fira per a que entre els asso-
ciats que ho desitgeu, vingueu a col·laborar en la promoció dels nostres càmpings, per estar 
ben organitzats, qui ho desitgi que es posi en contacte amb la Gemma.

També tots els associats que desitgin alguna entrada d'accés a la Fira per aquests dies que 
contactin amb la Gemma.

I fins aquí les primeres informacions de l’esdevenir de l’Associació de Càmpings de Barcelo-
na, ja que volem que sigui l’Associació de tots i per a tots.

Estem a la vostre disposició.
Ben cordialment,

ALBERT CASAS SANVICENS
PRESIDENT
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(hem establert un màxim de 100 unitats per càmping).

De la mateixa manera els que vulguin incorporar alguna promoció, estem treballant en un 
sorteig d’una estada a un allotjament durant un cap de setmana (juliol a setembre), aquest 
es realitza dins de les xarxes socials de la pròpia Fira en l'espai de REACTIVA’T on s'hi inclou 
un apartat  "Experiències B-Travel"

Diferents expositors ja hi estan fent la seves aportacions.

Els càmpings que desitgin entrar en la tria per part del guanyador, que ens ho facin saber i 
adjuntin una foto descriptiva del càmping per incloure-ho en la presentació.

D’altra banda, estem establint una graella horària dels dies de Fira per a que entre els asso-
ciats que ho desitgeu, vingueu a col·laborar en la promoció dels nostres càmpings, per estar 
ben organitzats, qui ho desitgi que es posi en contacte amb la Gemma.

També tots els associats que desitgin alguna entrada d'accés a la Fira per aquests dies que 
contactin amb la Gemma.

I fins aquí les primeres informacions de l’esdevenir de l’Associació de Càmpings de Barcelo-
na, ja que volem que sigui l’Associació de tots i per a tots.

Estem a la vostre disposició.
Ben cordialment,

ALBERT CASAS SANVICENS
PRESIDENT
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Benvolguts amics i companys,

Amb les ganes de voler compartir amb tots vosaltres la posta en marxa de la nova Junta 
Directiva, que va quedar oficialment constituïda dos dies després de les eleccions, no sense 
dificultats i entrebancs sobrevinguts, però us podem dir que hem arrencat amb tota l’ ener-
gia i amb la voluntat d’oferir el màxim de l’Associació en benefici de tots els càmpings de la 
província.

Una de les primeres qüestions sorgides i per abordar, serà la substitució de 4 representants 
de la zona d’interior que havien estat escollits en la reunió territorial, i ara, per motius diver-
sos han manifestat la seva impossibilitat per dedicar-se al càrrec i han presentat la seva 
renúncia. Podem avançar que una de les baixes serà coberta ja d’immediat per en Manel 
Cervera Cortada.

Així mateix, en la que ja ha estat la segona sessió de treball de la Junta Directiva, celebrada 
el passat 19 de maig, ja hem pogut començar a estructurar aspectes del funcionament 
orgànic, administratiu i comunicatiu que impulsarem per tal de modernitzar l’Associació.
Ens agrada poder-vos traslladar els acords presos, que de ben segur són de l’interès de tots 
i és per això que us els detallem a continuació,
 
1-NOMENAMENT DE CÀRRECS
A proposta del President, s’ha aprovat el nomenament de càrrecs de la Junta Directiva, que-
dant de la següent manera:

Sots-President:  JOAN AUBANELL ROTA  
Secretària: DOLORS TORRENT MORENO
Tresorer: ALEJO DE OLANO GAVIN

Els següents membres de la Junta Directiva exerciran el càrrecs de vocals.

ANNA BRUN COLLET
JOAQUIM CASAS SOLER
MANEL CERVERA CORTADA
ORIOL ESPAR FIGUERAS
SONIA HERNANDEZ TEIXIDOR

ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI
MARIONA MARQUÈS MORELL
JOAQUIM PUJOL BACHS
MARC ROVIRA CAPSADA
AZUCENA VILLADA BARCIA
 
2-ASSEMBLEA GENERAL
S'ha convingut que celebrarem l'Assemblea General el proper 15 de juny, dimarts, a les 16:00 
h. en 1ª convocatòria i a les 16:30 h. en 2ª.

Encara no està decidit si serà de manera presencial o telemàtica , estem valorant les 
opcions, properament us en donarem més detalls així com l'Ordre del Dia i la documentació 
adjunta dels temes a tractar.
 
3-COMISSIONS DE TREBALL
En la Junta Directiva implementarem una forma organitzativa en Comissions de treball, en 
les quals tots els associats que ho desitgin s'hi podran incorporar, amb la finalitat que 
tothom que vulgui aportar i participar pugui fer-ho sense cap problema, es tracta que les 
decisions de l’Associació siguin el màxim de consensuades i transversals.

Cada Comissió tindrà un nombre indefinit de membres i un responsable, a escollir entre els 
participants, que s'encarregarà de coordinar el treball del grup.

Us podem avançar les Comissions que s'han creat d’entrada, i els membres de la Junta que 
participen en els diferents grups, són les següents:
 

A-  COMISSIÓ INSTITUCIONAL

Realitzarà les trobades i reunions amb administracions i entitats empresarials.
Haurà  de fer una acta de cada reunió, detallant  els aspectes essencials de la mateixa.

ALBERT CASAS SANVICENS
JOAN AUBANELL ROTA
AZUCENA VILLADA BARCIA
ANNA BRUN COLLET
ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI

 B-  COMISIÓ JURÍDICA

S’ocuparà d’estudiar els reglaments, normatives, decrets, lleis que puguin tenir una afec-
tació directa als càmpings i a l’activitat de càmping.

Decidirà les accions a emprendre en cada situació.

Determinarà la necessitat de tenir un servei d’assessorament jurídic extern.

ORIOL ESPAR FIGUERAS
DOLORS TORRENT MORENO
JOAQUIM PUJOL BACHS
ALBERT CASAS SANVICENS
 
C-  COMISSIÓ LABORAL

S’encarregarà de treballar el Conveni Laboral. amb col·laboració de l’Assessoria Gregori.

Tractarà qualsevol aspecte d’afectació laboral de les empreses.

DOLORS TORRENT MORENO
AZUCENA VILLADA BARCIA
ORIOL ESPAR FIGUERAS
ALBERT CASAS SANVICENS
 
D-  COMISSIÓ COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ

Definirà la política de comunicació de l’Associació, en el sentit de traslladar als associats i 
mitjans de comunicació el posicionament de l’Associació davant qualsevol fet que consi-
derem destacable, així com els fets importants dels nostres càmpings amb l’ànim de crear 
i fer visible la marca CÀMPINGS de BARCELONA

Establirà quins canals de promoció volem utilitzar (fires, xarxes, web, ... ), amb la finalitat de 
generar nous clients als nostres càmpings.

MARIONA MARQUÈS MORELL
MARC ROVIRA CLOTET
JOAQUIM PUJOL BACHS
 
 

E-  COMISSIÓ DE RECURSOS I SERVEIS

Serà l’encarregada d’incorporar i adoptar mesures per generar nous recursos per a l’Asso-
ciació (adhesió de nous associats, cerca d’espònsors, ...), i també buscar serveis que puguin 
ser beneficiosos per els nostres càmpings ( mercat laboral, formació, serveis varis, ...)

MANEL CERVERA CORTADA
ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI
JOAQUIM PUJOL BACHS
JOAN AUBANELL ROTA
ALBERT CASAS SANVICENS
 
F- COMISSIÓ NEXT GENERATION

Serà l'encarregada de conèixer els procediments de participació per a l'obtenció de recursos 
dels fons europeus per a la recuperació econòmica, així com treballar i exposar a les admi-
nistracions corresponents les necessitats de les nostres empreses en aquesta distribució.

ALFONSO LEPREVOST CRUCELEGUI
ANNA BRUN COLLET
MARC ROVIRA CLOTET
MARIONA MARQUÈS MORELL
ALEJO DE OLANO GAVIN 

Aquestes Comissions, són les que volem posar en marxa amb celeritat, animem a tots els 
associats que ho desitgeu a formar-ne part, en qualsevol moment podeu manifestar el 
vostre interès en participar-hi, l'Associació no pot estar aturada ...

SOM-HI!
 

4- FIRA  B-TRAVEL 2021
Els dies 11-12-13 de juny es celebrarà la Fira B-Travel en el recinte de la Fira de Montjuic, i l'ACB 
hi participa.

Aquest any hi haurà un espai destinat per a Càmpings de Catalunya, un espai comú però a 
la vegada diferenciat per a cada Associació de càmpings de Catalunya.
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ben organitzats, qui ho desitgi que es posi en contacte amb la Gemma.
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