
 

 
 

Qui som: 

Handbol Lleida Pardinyes  
2017-2018 PROJECTE DE COL·LABORACIÓ 

La fo rça d’un club,  la  seva gen t   

El Club Handbol Lleida Pardinyes és una 
entitat esportiva sense ànim de lucre fundada el 
1993, que s’ha convertit en el màxim referent de 
l’handbol de la provincia de Lleida.  

Amb una ferma estructura d’equips de base, des 
de la seva creació ha anat augmentant el 
número d’equips i jugadors en edat formativa 
arribant fins als més de 180 esportistes que té en 
l’actualitat.  

En 2014 van donar un salt qualitatiu i 
quantitatiu incorporant a la nostra estructura 
esportiva equips en categoria femenina, 
comptant en l’actualitat amb dos equips sènior i 
un juvenil.  

 Enguany complirem 25 

anys compromesos amb 
l’esport 

Volem ser un club gestionat de 
manera eficient i sostenible, en 
coherència amb les possibilitats del 
territori, per consolidar-nos com a 
veritable referència de l’handbol, 
tant formatiu com de competició, a 
tota Catalunya 
 
I ser capaços de recolzar amb la 
nostra imatge i els nostres valors, la 
capitalitat de Lleida com a ciutat 
moderna i innovadora per la seva 
pluralitat, dinamisme i obertura de 
mires fent una clara aposta per 
“l’esport amb valors” 
 

Els nostres 
objectius: 
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• Esponsortizacions “clàssiques”. Directament vinculada amb la nostra activitat competitiva i 
social 
 

• Esponsoritzacions per projectes tècnics, esportius i formatius. Es dona suport a iniciatives 
impulsades per l’Handbol Lleida Pardinyes, però que no estan necessàriament vinculades 
amb la nostra activitat competitiva, ja que estan obertes a la participació d’altres persones, 
jugadors, tècnics externes a la nostra entitat. Són accions i programes destinats a millorar 
aspectes tècnics, programes de foment dels valors a l’esport, promoció de la práctica de 
l’handbol en particular a les escoles, beques esportives... 
 

• Micromecenatges Petites aportacions vinculades, fonamentalment amb la presencia de la 
imatge de marca al pavelló, accions de presentació i comercialtizació de productes i serveis 
als associats,  
 

• Carteleria partits Micro aportacions per incloure el logotip de l’empresa a la cartelleria que 
cada setmana es realitza per anunciar els partits. 

Tipus de patrocinis 

POLÍTICA GENERAL DE PATROCINI CLUB HANDBOL PARDINYES 
 
Per dur a terme el projecte esportiu, social i econòmic del CH Lleida        

Pardinyes esdevé cabdal comptar amb una política de patrocini 

estructurada i ben definida, per complementar l’esforç econòmic  

que cada jugador/família aporta per formar part del club. 

 

Som un equip esportiu,  organitzat i acostumat a 

plantejar-nos reptes i a treballar  per aconseguir-los. Creiem 

que comptem amb projectes el suficientment atractius com  

per  aconseguir els recursos necessaris per tirar endavant el nostre projecte esportiu, 

formatiu i de promoció de l’handbol. Per fer-ho, hem dissenyat un atractiu i imaginatiu 

sistema de patrocinis capaç d’adaptar-se a les necessitats i possibilitats econòmiques 

que en cada moment pugin tenir les empreses que apostin per nosaltres. 

 

En funció del tipus de programa de patrocini escollit i de la  

quantitat aportada les contraprestacions, compromisos i  

obligacions d’ambdues parts varian i s’adaptaran a cada  

modalitat de patrocini o suport escollit. La voluntat de  

l’Handbol Lleida Pardinyes és oferir el màxim possible  

de contraprestacions als seus col.laboradors deixant  

sempre obertes les portes als vostres suggeriments i comentaris 
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Patrocinadors principals CH Lleida Pardinyes 
 

PATROCINADOR PRINCIPAL 
(un únic patrocinador ) 

 
• Dona nom als primers equips de l'entitat 
• Marcatge en quadricromia en totes les 

equipacions, menys escola - frontal - 
• Logo cartell rodes de premsa 
• Cartelleria en pavelló pròpia de l'entitat 
• Cartelleria en pavelló pròpia del esponsor 
• Logotip en les comunicacions club cap a la: 

premsa, associats, etc. 
• Aparició logotip i enllaç (web, blog, facebook) 
• Tracte protocol·lari preferent 
• Catàleg productes preferents per als socis 
• Carnets de soci a la seva disposició 
• Comunicació a premsa i associats del tancament 

del patrocini 
• Accés a enviament informació associats  
• Dinamització xarxes socials 
• Etc. 

PATROCINI 6.500  € 

 
SEGON NIVELL 

 
• Dona nom als sèniors groc 
• Marcatge en quadricromia en totes les 

samarretes sèniors -part posterior-  
• Logo cartell rodes de premsa 
• Cartelleria en pavelló pròpia de l'entitat 
• Cartelleria en pavelló pròpia del espònsor 
• Logotip en les comunicacions club cap a la: 

premsa, associats, etc. 
• Aparició logotip i enllaç (web, blog, facebook) 
• Tracte protocol·lari preferent 
• Catàleg productes preferents per als socis 
• Carnets de soci a la seva disposició 
• Comunicació a premsa i associats del 

tancament del patrocini 
• Accés a enviament informació associats  
• Dinamització xarxes socials 
• Etc. 

PATROCINI 4.500 € 
 

 
OBSERVACIONS 

 
En funció del tipus de patrocini escollit per cada 
empresa, entitat… les contraprestacions variaran 
i s’aplicaran diferents barems en quant a quantitat 
d’insercions de logoptipus, notorietat de la marca, 
ubicació de la imatge en samerretes, repeticions, 
en el pavelló, número de comunicacions, etc.  
 

TERCER NIVELL  
• Marcatge en totes les samarretes sèniors (sota 

logo principal o en la màniga samarreta)  
• Nom equips base 
• Logo cartell rodes de premsa 
• Cartelleria en pavelló  
• Imatge a les comunicacions club cap a la: 

premsa, associats, etc. 
• Aparició logotip i enllaç (web, blog, facebook) 
• Tracte protocol·lari preferent 
• Catàleg productes preferents per als socis 
• Carnets de soci a la seva disposició 
• Comunicació a premsa i associats del tancament 

del patrocini 
• Accés a enviament informació associats-

controlat pel club- 
• Etc. 

            PATROCINI 3.000  € 

 
QUART NIVELL 

• Marcatge en tots els pantalons 
• Cartelleria en pavelló pròpia de l'entitat 
• Logotip en les comunicacions club cap a la: 

premsa, associats, etc. 
• Comunicació internet club (web, blog, facebook) 
• Tracte protocol·lari preferent 
• Catàleg productes preferents per a socis 
• Carnets de soci a la seva disposició 
• Comunicació a soci patrocini 
• Etc. 

 
PATROCINI 2.500  € 

 
PATROCINI BASIC 

o Cartelleria en pavelló  
o Imatge en cartells anunciadors partits 
o Nota de premsa informativa tancament 

col·laboració 
o Presència en mitjans internet del club (web, blog, 

facebook) 
o Presentació de productes preferents socis 
o Carnets de soci a la seva disposició 
o Comunicació a soci patrocini 
o Etc. 

 
PATROCINI 500  € 
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El projecte de tecnificació 
i formació de tècnics 
Des del Club Handbol Lleida Pardinyes volem 
complementar el funcionament regular dels equips 
esportius de la entitat amb la implementació d’una 
sèrie de programes de promoció, tecnificació i 
promoció per a esportistes i tècnics. 
 
Aquest projecte està adreçat a tots els tècnics i jugadors 
interessats en un creixement personal en aspectes 
tècnic-tàctics dins un marc positiu, saludable i 
proactiu.  
 
El treball professional i per nivells d’aprenentatge  
esdevé un dels trets identitaris i diferenciadors de la 
nostra visió de club, i ens ha de permetre donar un salt 
qualitatiu en la professionalització de l’estructura 
esportiva i una major projecció cap a l’exterior. 
 

El projecte consta de 3 parts diferenciades: 

• Programa integral de formació per a entrenadors i 
monitors propi amb professors titulats i obrint una 
línia de beques per a altres cursos externs. 

• Programa d’intervenció de tecnificació individual 
d’esportistes en edat formativa, per als jugadors  
de les categories d’edats infantil i cadet del Club. 

• Programa de promoció, adreçat a tots els jugadors 
i jugadores de les escoles i clubs de la província de 
Lleida que vulguin gaudir de l’experiència de 
l’handbol. 

Per què necessitem 
col·laboradors 

Desitgem que el projecte esdevingui un 
model de treball dins l’entramat de 
l’esport lleidatà i convertir-nos en un 
referent. És molt ambiciós pel seu 
caràcter global i necessita de 
professionals especialitzats per tal que 
sigui creïble, efectiu i de qualitat.  
 
La implementació dels programes que 
el composen requereix de diferents 
recursos, tant personals com materials, 
que permetin fer-lo realitat en la seva 
totalitat. 
 
El pressupost total del projecte 
s’aproxima als 3.500€, desglossats de la 
manera següent: 
 
• Programa de formació:       1.500€ 
• Programa d’intervenció:     1.000€ 
• Programa de tecnificació:    1.000€ 

Diferenciació 
Des del Club Handbol Pardinyes no volem una simple i 
freda relació basada en una aportació econòmica, si no 
que desitgem formar part del vostre equip, forjar un 
vincle de llarga durada fonamentat en compartir amb 
vosaltres la nostra visió d’un club honest, proactiu i de 
proximitat amb els seus socis i col·laboradors, amb 
compromís i professionalitat.  

Ens agradaria molt que la vostra empresa i els seus 
valors forméssiu part de la gran família en la que s’ha 
convertit el nostre club. I esperem fer molt més visible 
als medis locals la vostra gran aposta per l’esport i pel 
territori, associada sempre a la promoció de valors 
positius.  



 

 

5 

Contraprestacions 
Des del club us proposem una sèrie de 
contrapartides escalonades i sumatòries per la 
vostra confiança en el projecte de la nostra entitat, 
segons sigui la categoria de col·laboració en la que 
vulgueu participar. 

En la categoria de Bronze us volem donar 
notorietat en una nota de premsa de presentació 
del programa, accés a fer promocions i 
descomptes als associats i jugadors del club, fer 
una xerrada sobre higiene dental a l’escola del 
club i a més d’estampar el vostre logotip 
d’empresa en totes les activitats de tecnificació, 
potenciant-lo sobretot en xarxes socials.  

En la categoria de Plata, a més podreu tenir accés 
a tots els nens i nenes del programa de promoció 
infantil i donareu nom a una de les Trobades 
d’escoles d’handbol que es durant a terme .  

Donada la importància que representa per a 
nosaltres el vostre esforç en la col·laboració Or, la 
nostra proposta està totalment oberta i les 
contraprestacions que es puguin sumar i que s’han 
de pactar per que siguin el més beneficioses 
possibles a les vostres necessitats. 

 

Proposta de 
col·laboració 

Hem preparat una proposta flexible i oberta 
de col·laboració perquè estimeu quina ha de 
ser l’ajuda que ens podeu brindar per tirar 
endavant aquest projecte en comú. 
Independentment de la categoria de 
mecenatge que escolliu, passeu a ser part del 
nostre club, el que comporta que ens posem a 
la vostra disposició per a qualsevol iniciativa 
social, formativa i/o publicitària que vulgueu; 
i que us tindrem presents en totes les activitats 
i esdeveniments que organitzem. 

Som un club proactiu que organitza una 
gran quantitat i varietat d’activitats 
relacionades amb la promoció de l’handbol 
per tothom.  Oferint compromís i creant 
confiança des de el lideratge d’un club que 
realitza una gestió econòmica i esportiva 
amb honestedat i professionalitat dins un 
marc positiu, saludable i de proximitat en la 
pràctica de l’esport. 
 

VALORS I CLUB 

Col·laboració d’OR:   2.000€  

Patrocinador en tots els programes i creació 
d’una línia de beques d’estudis per a 
entrenadors amb el vostre nom. 

1. 

2.  

3.  

Tots els aspectes formals i clàusules 
necessàries s’establiran en una reunió entre 
les dues entitats i es signarà un conveni  de 
col·laboració on quedaran especificades i 
amb una fórmula de seguiment del bon 
funcionament del programa. 

Col·laboració de PLATA:  1.000€ 

Patrocinador dels programes de tecnificació i 
promoció escolar, i d’una trobada de 
Minihandbol. 

Col·laboració de  BRONZE:      500€ 

Patrocinador del programa de tecnificació 

 

Els  valors 
groc-i-negres 
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Contraprestacions 

Des del club us proposem una sèrie de 
contrapartides escalonades per la vostra confiança 
en el projecte de la nostra entitat, segons sigui la 
categoria de micromecenatge escollida. 

En la categoria OR, us volem donar presència 

destacada a diferents competicions i activitats, 
col·locant una lona publicitària al nostre pavelló, 
així com enviant informació als nostres socis i 
aficionats, d’aquelles noticies que cregueu 
d’interès. També us donarem visibilitat a les 
nostres xarxes socials. Durant la competició 
patrocinada es podrà sortejar un regal aportat pel 
patrocinador del partit, fet que ajudarà a donar 
major notorietat al seu patrocini, ja que, a més del 
dia del partir tant el sorteig com el patrocini 
s’anirà anunciant a les xarxes socials i mitjans de 
comunicació del club (molt actives), etc 

La categoria PLATA, Som un club molt actiu i 

organitzem moltes activitats al marge de la 
competició oficial a més d’editar diferent material 
gràfic, suports formatius, etc. per als quals 
necessitem de petites aportacions com les 
exposades en aquesta categoria de patrocini. 

 

Micromecenatges 

Som un club petit, i per tant som molt 
conscients del gran valor de les petites coses 
i de la dificultat d’aportar grans quantitats 
econòmiques al nostre projecte, més encara 
quan l’economia va com va i que el retorn 
que podem donar pot quedar a molta 
distància dels grans clubs. 

No obstant això, estem acostumat a treure 
petroli de cada col·laboració que rebem i per 
nosaltres tot suma. 

Som un club proactiu que necessita de 
petites i grans col·laboracions per dur a 
terme la nostra tasca formativa i esportiva. 
Som força conscients de la dificultat 
d’aconseguir patrocinis, especialment 
grans patrocinis,  gairebé sempre destinats 
als equips d’elit; no obstant això, la nostra 
voluntat de de tirar endavant amb el nostre 
projecte és molt més gran que les 
dificultats a superar. Per aquesta raó, no 

abaixem els braços i apostem també per noves 
fórmules imaginatives a l’abast de tothom, 
com ara els micromecenatges, petites 
aportacions de col·laboradors, però que 
sumades ens faran un gran paper. 

Col·laboració d’OR:   500 €  

Imatge al pabelló (pancartes) i a les 
diferents aplicacions gràfiques editades amb 
motiu de l’activitat o activitats 
patrocinades, notorietat del patrocini, etc. 
Nota informativa pròpia 

1. 

2.  

3.  

Tots els aspectes formals i 
clàusules necessàries s’establiran 
en una reunió entre les dues 
entitats i es signarà un conveni  de 
col·laboració on quedaran 
especificades i amb una fórmula 
de seguiment del bon 
funcionament del programa. 
Aquest patrocinis estan pensats 
per anys naturals i no per 
temporada. 

Col·laboració de PLATA:  250 € 

Inclusió de la seva imatge en diferents 
accions puntuals organitzades per part del 
club. Notorietat a les xarxes i al pavelló 
pròpia del patrocinador 

 

Campanya de 
Micromecenatges 

Pancartes, 
promocions, 
notorietat 

productes...  



 

 

 

Seguiment dels programes de col·laboració 

Al Club Handbol Lleida 
Pardinyes prenem el 
compromís de vetllar per 
l’aprofitament del vostre suport 
amb un seguiment detallat de 
les accions que es duguin a terme 
i fer-ne difusió de la col·laboració 
entre els nostres associats, xarxes 
socials i mitjans de comunicació. 
 
 

José Miguel Zubieta 

 
 
 
Des del Club Handbol Lleida 
Pardinyes no volem una simple i 
freda relació basada en una 
aportació econòmica, si no que 
desitgem formar part del vostre 
equip, forjar un vincle de llarga 
durada fonamentat en compartir 
amb vosaltres la nostra visió d’un 
club honest, proactiu i de 
proximitat amb els seus socis i 
col·laboradors, amb compromís i 
professionalitat.  

 

Al club ens agradaria de veritat 
comptar entre els nostres socis amb 
un referent empresarial i de compromís social i 
pel territori com vosaltres, per la qual cosa estem oberts a 
qualsevol proposta de treball en comú que des del vostre departament de 
màrqueting ens vulgueu fer arribar.  

President C. H. Lleida Pardinyes 
 648 72 83 01 l club@handbolpardinyes.com   

www.handbolpardinyes.com 


