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QUI SOM?

Objectius

L’Handbol Cooperativa Sant Boi és una entitat  
esportiva sense ànim de lucre fundada l’any 
1991, amb només un equip sènior masculí.

El Club va apostar fermament, des dels seus 
inicis, per a fomentar la promoció esportiva a les 
escoles del barri Ciutat Cooperativa-Moli Nou. 

El nostres projecte està marcat per un pressupost equilibrat que fuig d’endeutaments, per això els  
objectius esportius queden subordinats malauradament a les limitacions econòmiques. 
Per això, volem trobar noves vies que puguin aportar una injecció monetària amb la que cobrir les 
noves fites i evitar desequilibris pressupostaris.

Fins arribar a tenir a l’actualitat més de 300 
esportistes repartits en 7 equips masculins, 6 
femenins i 9 equip mixtos (total de 22 equips). 

Una any més continuem mantenint els dos
primers equips sènior a la competició de Lliga 
Catalana, que és la màxima categoria catalana.

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. 

Per aconseguir treballar amb 
més escoles, hem de tenir les 
eines formatives necessàries per 
fer-ho possible. 

Actualment, a l’Escola Benviure, 
l’Escola Josep Maria Ciurana, 
l’Escola Antoni Gaudí, l’Esco-
la Rafael Casanova i l’Escola 
Colònia Güell.

E S P O R T  P E R  A  T O T H O M
Hem d’assegurar la pràctica 
esportiva de col·lectius amb 
dificultats. Els problemes econò-
mics o les limitacions físiques 
no han de ser un impediment 
per a una pràctica esportiva de 
qualitat.

El nostre club col·labora des 
de fa temps amb l’Ajuntament i 
Serveis Socials per tal d’acollir 
nois i noies que ho necessitin.

L ’ H A N D B O L  F E M E N Í
Cal seguir treballant per un 
handbol sense distincions ni dis-
criminacions. En aquesta línia 
seguirem treballant, fomentant 
l’esport femení.

Fa anys que tenim representació 
femenina a totes les categories, 
i des de fa dues temporades 
tenim dos equips sènior femení 
com a referents.



          
PADRÍ - 500€*             
- Donar nom a un dels Equips Base del 
Club.
- Marcatge en les samarretes, a la màniga o 
al pantaló, de tots els equips del Club.
- Presència destacada de la marca a la web 
del club i xarxes socials (1 publ icació/mes).
- Catàleg de productes/serveis adreçats als  
nostres sòcis i sòcies.

PADRÍ SÈNIOR - 1000€*            
- Donar nom als Segons Equips Sèniors del 
Club.
- Marcatge en les samarretes, al dorsal, de 
tots els equips del Club.
- Presència destacada de la marca a la web 
del club i xarxes socials (1 publ icació/mes).
- Catàleg de productes/serveis adreçats als  
nostres sòcis i sòcies.

PATROCINADOR PRINCIPAL - 2000€*             

- Donar nom als primers equips del club.
- Marcatge en les samarretes, a la part fron-
tal, de tots els equips del Club.
- Presència destacada de la marca a la web 
del club i xarxes socials (1 publ icació/mes).
- Catàleg de productes/serveis adreçats als  
nostres sòcis i sòcies.+

*Preus per temporada. Obligació contrac-
tual de col· laboració de 3 temporades. 
Preus i extres a negociar.

PER QUÈ PATROCINAR L’HCSB?
Patrocinar l’HCSB, és patrocinar els valors de la pràctica esportiva i del joc en equip. El nostre hand-
bol de qualitat té una repercussió d’unes 1000 persones de massa social on la projecció de la marca 
es fa sobre públic familiar.

Hi ha repercussió en l’àmbit local (Lliga Escolar de Sant Boi), comarcal (Jocs Escolars del Baix Llo-
bregat) i nivell nacional català (equips de base i sèniors).

Si vols formar part de L’HCSB podràs optar a diferents nivells de patrocini (preus per temporada):



Patrocini d’activitats
El nostre Club organitza diferents activitats esportives al llarg de l’any subjectes a poder ser
patrocinades.

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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LOTERIA DEL CLUB
Col·labora en la nostra tradicional venda de loteria de Nadal.

COST DE LES PAPERETES DE LOTERIA
-Marcatge del logotip en cada papereta.

TORNEIG D’ESTIU HCSB
Durant un cap de setmana del mes de Juny es realitza el Torneig 
d’Estiu HCSB a Sant Boi de Llobregat. 

Amb una mitjana de 20 clubs participants és l’escenari idoni per 
a mostrar la seva marca, mitjançant cartelleria no fixa i marcatge 
al frontal de la samarreta del torneig, i amb menció de la marca 
durante el repartiment dels trofeus.

COST 100 SAMARRETES DEL TORNEIG + TROFEUS
-Estand al pavelló on presentar el producte/servei.
-A l’estand de la marca es vendran les samarretes, i les consumi-
cions del bar.
-Logotip i enllaç a la web del club (secció torneig).
-Difusió de la marca a les xarxes socials (noticies torneig).
-Marcatge del logotip en les samarretes del torneig (frontal).

CAMPUS D’HANDBOL
Durant tot el mes de Juliol es realitza el Campus HCSB a Sant Boi 
de Llobregat. Prop de 100 nens realitzen diferents activitats per les 
tardes, tant esportives com de visites pel municipi i fora d’ell.

COST 150 SAMARRETES TÈCNIQUES PELS JUGADORS
-Logotip i enllaç a la web del club (secció campus).
-Difusió de la marca a les xarxes socials (noticies campus).
-Marcatge del logotip en les samarretes del campus (frontal).



Contacte
mail:  hcsbhandbol@gmail.com
www.hcsbhandbol.com


