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QUI SOM?

Objectius

L’handbol Cooperativa Sant Boi és una entitat  
esportiva fundada al 1991 on, al principi, nómes 
hi havia un equip competint, el Sènior Masculí.

Des dels seus inicis, el Club va apostar per fo-
mentar la promoció esportiva a les diferents esco-
les del barri, el Ciutat Cooperativa-Moli Nou. 

En l’actualitat, el Club té quasi 300 esportistes 

El nostre projecte de Club està marcat per un pressupost limitat però sense endeutaments. Per tant, 
el nostre objectiu principal és trobar noves vies de finançament per ajudar-nos a assolir els nostres 
objectius esportius repartits en tres àmbits:

repartits en 10 equips masculins, 8 femenins i 
1 equip mixt. 

Per primera vegada, aquesta temporada, el club 
ha aconseguit tenir 7 equips a Lliga Catalana, 
que és la màxima categoria de la Federació 
Catalana d’Handbol. D’aquests equips, 5 són de 
categories juvenils, cadets i infantils, tant mascu-
lins com femenins. 

H A N D B O L  D E  B A S E
Volem consolidar els pilars del 
Club, que es fonamenten en 
la promoció de l’handbol a les 
escoles del municipi.
     
Actualment, treballem de forma 
exitosa i continuada amb l?es-
cola Benviure, l’Escola Josep 
Maria Ciurana, l’Escola Antoni 
Gaudí i l’Escola Rafael Casa-
nova.

Volem treballar amb la totalitat 
d’escoles de Sant Boi per fo-
mentar la pràctica esportiva de 
l’handbol i els valors que por-
ta incorporats: treball en equip, 
esforç, superació, respecte i 
esportivitat.

E S P O R T  P E R  A  T O T H O M
Volem assegurar la pràctica es-
portiva de l’handbol a jugadors 
i jugadores que puguin tenir 
algun tipus de dificultats. Els 
problemes econòmics, i/o les 

limitacions físiques, no han de 
ser un impediment per la prácti-
ca esportiva de qualitat. 

L ’ H A N D B O L  F E M E N Í
Volem seguir treballant, i seguir 
sent un referent, per un handbol 
sense distincions de sexe. Volem 
seguir fomentant l’esport feme-
ní i consolidar el que tenim, ja 
que som un Club que té equips 
femenins en totes les categories 
federades (infantil, cadet, juvenil 
i sènior).



PATROCINI LOW-COST           100€
-Logotip al cartel l on s’anuncien els part i ts 
jugats a casa.

PATROCINI BÀSIC              500€
-Logotip al cartel l on s’anuncien els part i ts 
jugats a casa.
-Cartel ler ia al pavel ló on es juguen els part i ts  
de casa, el CEM Pau Gasol.
-Logotip i enl laç a la web del club.
-Difusió de la marca a les xarxes socials.
-Catàleg de productes/serveis adreçats als 
nostres sòcis i sòcies.

COL·L ABORADOR              750€
-Patrocini bàsic.
-Marcatge a tots els pantalons del club,  
menys els que part ic ipen als Jocs Escolars.

PADRÍ               1000€
-Patrocini bàsic.
-Donar nom a un, o més, equips de base.
-Marcatge en les samarretes, a la màniga de 
tots els equips del club, menys el sque part i-
cipen als Jocs Escolars.

PADRÍ SÈNIOR             1500€
-Patrocini bàsic.
-Donar nom als segons equips del club
-Marcatge en les samarretes, a la part dorsal, 
de tots els equips del Club, menys els que 
part ic ipen als Jocs Escolars.

PATROCINADOR PRINCIPAL  3000€
-Patrocini bàsic.
-Donar nom als primers equips del club.
-Marcatge en les samarretes, a la part fron-
tal, de tots els equips del Club, menys els 
que part ic ipen als Jocs Escola.

PER QUÈ PATROCINAR L’HCSB?
Patrocinar l’HCSB, és patrocinar els valors del Club; treball en equip, esforç, superació, respecte i 
esportivitat. L’HCSB té un impacte setmanal sobre unes 1000 persones de massa social, famílies i 
públic. I una repercussió en l’àmbit municipal (la Lliga Escolar de Sant Boi), en el comarcal (els Jocs 
Escolars del Baix Llobregat) i en l’autonòmic (els equips de base i sèniors que participen en les dife-
rents competicions organitzades per la Federació Catalana d’Handbol).

Si vols formar part de l’HCSB, podràs fer-ho triant diferents nivells de patrocini:



Patrocini d’activitats
El Club també organitza diferents activitats esportives, al llarg de l’any, que també poden ser pa-
trocinades.

VIII CAMPUS
D’ HANDBOL
del 25 JUNY AL 12 JULIOL

INSCRiPCIONS:

jocs, diferents esports, jocs d’aigua... 
i molt handbol!

PARTICIPACIÓ AL TORNEIG INTERNACIONAL DE 
SANT ESTEVE 

BeRENARS, REGALS I SORPRESES

pREU 95€

Per a noies i nois de 5 a 16 anys
De Dilluns a Dijous de 17:30 a 20:00 al CEM PAU GASOL

Del 15 al 31 de MAIG de DIMECRES a DIJOUS de 18 a 19 a la pista del
CEM PAU GASOL

(DEL 14 AL 17 DE JULIOL, INFANTIL I CADET)

*40€ SETMANA 1 Ó 2; 45€ SETMANA 3
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TORNEIG D’ESTIU HCSB
Durant un cap de setmana del mes de juny celebrem el Torneig 
d’Estiu HCSB a diferents escenaris de Sant Boi, El CEM Pau 
Gasol, el CEM La Parellada i l’Escola Josep Maria Ciurana amb 
una mitjana de 20 clubs participants d’arreu de Catalunya. 

Com col·laborar:
-Cartelleria no fixe en els pavellons on es disputen els partits del 
torneig.
-Marcatge en el frontal de les samarretes del torneig, unes 100 
aproximadament.
-Patrocinant tots, o parts, dels trofeus que es reparteixen al torneig.

Què oferim:
-Estand al CEM Pau Gasol, on presentar els productes o serveis.
-Logotip i enllaç a la web del club (secció torneig).
-Difusió de la marca a les xarxes socials (noticies torneig).
-Publicitat en el frontal de les samarretes del torneig.

CAMPUS D’ESTIU D’HANDBOL + PARTICIPACIÓ EN EL TOR-
NEIG INTERNACIONAL DE SANT ESTEVE SESROVIRES
El campus d’estiu es realitza, durant el mes de juliol, a les ins-
tal·lacions del CEM Pau Gasol. Més de 100 infants realitzen 
activitats esportives relacionades amb l’handbol però, també, es fan 
altres activitats lúdiques.

A tots els jugadors i totes les jugadores, de categoria infantil i 
cadet, que participen al Campus se’ls inscriuen en el Torneig In-
ternacional d’Handbol de Sant Esteve Sesrovires i se’ls propciona 
una samarreta per participar. A la resta d’equips, juvenils i sè-
niors, se’ls hi proporciona la mateixa samarreta per a participar-hi.

Com col·laborar:
-Marcatge en el frontal de les samarretes del campus, unes 150 
aproximadament, tant per jugadors/es, monitor/es i entrenadors/es.

Què oferim:
-Logotip i enllaç a la web del club (secció campus).
-Difusió de la marca a les xarxes socials (noticies campus).
-Publicitat en les samarretes del campus (frontal).



Contacte
Jaume López Bellés (Rble.  Esponsorit zacions)
669 757 358
mail:  hcsbhandbol@gmail.com
www.hcsbhandbol.com


