
T R A V E S S I A  M E N O R C A  

Club Rem Santa Cristina
  



Qui Som?                               

 Club Rem Santa Cristina 
neix al 1987, impulsat 
per l’Obreria de l’Ermita 
de Sta. Cristina per 
promoure el rem català a 
la vila. 

 Inicialment, el Club Rem 
Sta. Cristina, comptava 
amb una barca formada 
per 8 persones. 
Actualment, al 2017 el 
club esta constituït per 
mes de 65 persones, i 7 
barques. 



El Club                                           Palmarès 

 2016 

 1r Classificat Sènior Masculí al 
Campionat de Catalunya de Llaüt 
de Mediterrani i 2n l’equip Sènior 
Femení. 

 1r Classificat Sènior Masculí al 
Campionat d’Espanya de Llaüt del 
Mediterrani.  

 1r Classificat Sènior Masculí a la 
Lliga Catalana de Llaguts i 2n 
l’equip Sènior femení 

 3r Classificat Sènior Masculí al 
Campionat de Catalunya de 
Llaguts i 1 l’equip Sènior Femení. 



El Club                                           Palmarès 

 2017 

 1r Classificat Absolut Femení al 
Campionat de Catalunya de Llaüt. 

 2n Classificat Absolut Masculí al 
Campionat de Catalunya de Llaüt. 

 3r Classificat Juvenil Femení al 
Campionat de Catalunya de Llaüt. 

 



Què volem?                                 Objectius  

 Club Rem Sta. Cristina és un 
club en ple rendiment, el 
treball i esforç de tots els 
membres del club està donant 
fruits en forma de campionats 
d'Espanya, de Catalunya, tant 
en femení com en masculí. 

 

 Sempre busquem nous reptes, 
però malauradament, el fons 
econòmic és limitat i 
necessitem ajuda externa per 
seguir creixent i assolir nous 
reptes. 



TRAVESSIA 



TRAVESSIA - DADES 

 Sortida des de Lloret de Mar. 

 111 milles nàutiques de recorregut. 

 24hrs de recorregut previstes. 

 Parades tècniques cada hora per 

canviar de vogadors. 

 Arribada prevista a Ciutadella. 

 Barca motoritzada com a suport. 

 Nutricionista, infermera i operari de 

videocàmera a bord.  

 
 



Per què patrocinar aquest repte? 

 Visibilitat de la marca relacionada amb un repte on no hi ha constància 
de que s’hagi fet amb anterioritat en banc fixe entre Catalunya i Illes 
Balears. 

 Suport a un Club d’ambient jove, tot i ser dels més antics de Catalunya 
en banc fix, on l'únic benefici es la feina ben feta. 

 Aportar energia i impulsar a un dels clubs més antic de Catalunya en 
banc fix. 

 Atribuir valors de marca amb els valors del Club. 

 Imatge positiva 

 Valors de marca 

 Esperit de superació 

 Facilitat per arribar a un públic objectiu. 

 



NECESSITATS  

 

 Assegurança dels vogadors i acompanyants. 

 Bitllet d’anada i tornada per tripulació i vehicles. 

 Estància a la illa. 

 Operari de videocàmera per immortalitzar el repte. 

 Altres ajuts a preveure. 

 

 



Contacte 

patrocinis@clubremsantacristina.org 

Pedro Vilchez – 671 769 716 

mailto:patrocinis@clubremsantacristina.org

