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El projecte CAPRABOSPORT al KALLÍPOLIS 
Informe 4: octubre-desembre 2016 
Amb aquests informes us volem mantenir i informar sobre el dia a dia del projecte 
CAPRABOSPORT. La periodicitat dels informes és trimestral i recull dades sobre els 
imports ingressats, el número de targetes i sòcies vinculades al projecte, així com els 
diferents projectes als quals destinem aquests ingressos. 

Resum i evolució del projecte: 

És un projecte al qual ens vam adherir el mes de maig del 2015 i des de llavors i fins a 
dia d’avui, aquesta adhesió ens ha permès recaptar 9.411,92€ (maig’15-desembre’16). 

Com veureu, l’evolució de la recaptació mensual ha tingut una tendència ascendent 
des que vam començar el projecte. El mes de novembre d’aquest trimestre ha sigut el 
rècord de recaptació: 842,98€. Moltes gràcies a tothom! 

Els beneficis provenen del 5% de l’import de les compres a CAPRABO realitzades amb 
totes les targetes Caprabo dels membres del club adherides. En aquest moment ja 
som 87 persones adherides, però en volem ser moltes més!!! 

 

MES IMPORT MENSUAL ACUMULAT 
maig’15 239,69 € 239,69 € 
juny’15 231,54 € 471,23 € 
juliol’15 209,49 € 680,72 € 
agost’15 122,93 € 803,65 € 

setembre’15 223,78 € 1.027,40 € 
octubre’15 279,28 € 1.306,70 € 

novembre’15 384,78 € 1.691,50 € 
desembre’15 512,07 € 2.203,60 € 

gener’16 502,06 € 2.705,60 € 
febrer’16 479,69 € 3.185,30 € 

març’16 519,75 € 3.705,06€ 
abril'16 624,95 € 4.330,01 € 
maig'16 710,15 € 5.040,16 € 
juny’16 726,92 € 5.767,08 € 
juliol’16 450,24 € 6.217,32 € 
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agost’16 293,69 € 6.511,01 € 
setembre’16 732,31 € 7.243,32 € 
octubre’16 774,87 € 8.018,19 € 

novembre’16 842,98 € 8.861,17 € 
desembre'16 550,75 € 9.411,92 € 

 

Recaptacions i projectes concrets: 

octubre’16-desembre’16 

Projecte 5:Gala de Nadal + Banyador Gala (50%-50% ingressos) 

1.  Gala de Nadal 2016: Kallípolis, un món màgic (18/12/2016): el ingressos 
corresponents s’han destinat a cobrir part de les despeses generals de la Gala 
2016. 

2. Banyador Nadal: reducció del cost, en 12,61€, del preu del banyador per 
aquelles famílies que s’hagin fet de CAPRABOSPORT. 

juliol’16-setembre’16 

Projecte 4: Adquisició nous equips de so + Adequació oficina del club 

1. Adquisició d’un nou subaquàtic i de 3 equips de passar en sec 

2. Adequació de l’oficina del club: nous armaris, taules i cadires. 

abril’16-juny’16 

Projecte 3: Festival Estiu – Base de dades web 

1. Cost del Lloguer de la Piscina Sant Jordi pel Festival d’Estiu del club 
2. Creació d’una Base de Dades WEB per recollir tots els esdeveniments que es 

realitzen al club, ja siguin competicions (resultats, equips, fotos, vídeos...), 
casals, stages, exhibicions o actes socials...: 
http://www.kallipolis.cat/esdeveniments/2016/ 

gener’16-març’16 

Projecte 2: Formació + Quota (50%-50% ingressos) 

1. Curs teòric-pràctic de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Semiautomàtica (SVB 
+ DEA) per a tot l’equip tècnic del club. En total 15 entrenadores del club han 
realitzat el curs el dissabte 2 d’abril de 2016. 
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2. Reducció de la quota del tercer trimestre (abril, maig i juny): l’import total 
recaptat es divideix entre les famílies adherides a CAPRABOSPORT abans del 
16/03/2016. L’import total deduït han sigut 9€ per nedadora adherida. 

octubre’15-desembre’15 

Projecte 1:Gala de Nadal + Banyador Gala (50%-50% ingressos) 

3.  Gala de Nadal 2015: Kallípolis, un club de Cine (20/12/2016): el ingressos 
corresponents s’han destinat a cobrir part de les despeses generals de la Gala 
2015. 

4. Banyador Nadal: reducció del cost, en 6€, del preu del banyador per aquelles 
famílies que s’hagin fet de CAPRABOSPORT. 

Com adherir-se: 

Si encara no ho heu fet aquí teniu tota la informació de com adherir-vos al projecte: 

1. Heu de tenir la tarja de CAPRABO. 
2. Si no la teniu, us l’heu de fer a qualsevol establiment Caprabo o demanar-la a 

les oficines del club que en tenim! 
3. Quan tingueu la tarja, heu d’omplir la butlleta d’adhesió 
4. Fer arribar la butlleta d’adhesió al club (ha d’estar signada original) 

+ info: kallipolis@kallipolis.cat 


