
50 anys de futbol mirasolenc



Qui som?
• Ens pots trobar a Mira-sol, a 
Sant Cugat amb 28 equips 
(masculins 23 i femenins 5)

• El futbol és el nostre vehicle 
per inculcar els valors de 
l’esport en els nostres
jugadors/es

• Creiem en el futbol formatiu, 
competitiu i inclusiu

• En els darrers cinc anys
hem crescut amb 6 equips més



Objectius

Potenciar la nostra Escola de Valors per treballar

amb els jugadors/es la vessant formativa, a més de 

l’esportiva
1

Seguir formant part del teixit associatiu del barri de 

manera activa 2

Poder millorar el nostre cos tècnic i coordinació, 

oferint-los formacions que elevin el nivell dels 

entrenaments i en conseqüència, puguin millorar els

jugadors/es

3



Fites
Aquests són les principals fites i assoliments de la nostra entitat

1971
Fundació

1971 2022

Anys 90
Inici Planter

2019
Creació Planter

Femení

2020
Inici Escola de 

Futbol

2016
Inici Participació

Campus India

2015
Creació

Amateur Femení

2019
Equip Diversitat

Funcional



Què és…
Campus India
Campus que té lloc a Anantapur (Índia) en què participen entrenador/es de 

diferents clubs de Sant Cugat. Es desenvolupa amb la Fundació Vicente 

Ferrer i el club ha col·laborat en 5 edicions. Enguany organitza la Fundació

Egala.

Escola de Futbol
Hem incorporat la figura d’un director de metodología, per aplicar-la en tots els equips del 

club. I volem incidir en els valors, per això també hem incorporat una psicòloga, i des del 

2021-2022 disposem d’una eina per monitoritzar el treball en els valors amb un conveni amb

la Fundació Biot. 

Equip de Diversitat Funcional
Juntament amb la Fundació Creactiva Catalonia i l’Ajuntament de Sant Cugat, es va 

crear un equip per a nois i noies amb diversitat funcional. Entrenen tots els dijous al 

matí i ja han jugat un partit amistós contra la Penya Blaugrana Sant Cugat



El nostre públic
Edat 4-40 anys (jugadors/es) i 20-80 anys (familiars)

El públic principalment són

familiars (300 aproximadament) 

dels nostres jugadors/es (pare, 

mare, avis…)

Solen ser famílies de Sant 

Cugat (85%), Rubí (10%) i resta 

Barcelona, Terrassa, Sabadell, 

Castellbisbal… (5%)

Sexe Masculí i Femení

Nivell Classe mitjana-alta



Visibilitat de l'entitat
EXTERNA

• Peça setmanal a TOT SANT CUGAT (podem informar lliurement del tema que volguem)

• Aparicions a CUGAT.CAT, TOT SANT CUGAT amb temes d’actualitat i anualment a MUNDO DEPORTIVO

• Dades de la website (www.mirasolbaco.cat)

• Dades de xarxes socials
✓ Instagram (1.287 followers)

✓ Facebook (851 followers)

✓ Twitter (1.874 followers)

• Esdeveniments: 
✓ Torneig d’Estiu (equips del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat,  Maresme, Bages, Anoia)

✓ 4 Campus de futbol (Estiu, Setembre, Nadal i Setmana Santa)

✓ Xocolatada de Nadal

✓ Cavalcada de Reis

✓ Dia del Soci (activitats i sopar de socis)

✓ Parada de roses a Sant Jordi

✓ Jornada - 8M Dia de la Dona

INTERNA

• 400 jugadors/es

• 300 associats

• 40 voluntaris/10 treballadors



5 raons per a patrocinar-nos

1. Participaràs en la promoció de l’esport a Mira-sol i a Sant Cugat

2. Donaràs molta visibilitat a la teva empresa (300 famílies al club i equips rivals de Vallès 

Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat,  Maresme, Bages, Anoia)

3. Ens permetràs continuar participant i tindràs visibilitat en les activitats de caire social 

que s’organitzen a Sant Cugat i el seu entorn

4. Ens ajudaràs a continuar formant els nostres tècnics, per poder millorar les 

metodologies i fer crèixer els nostres jugadors/es

5. Apostem pel treball integrador (esport masculí, femení, diversitat funcional) i necessitem

el màxim recolzament per continuar aquesta tasca



Nivells de col·laboració

Espònsor Consulta les diferents fòrmules en la 

diapositiva següent

Col·laborador puntual

Associat anual

Amic de l'entitat

Pots donar suport a un esdeveniment o 

una necessitat concreta amb suport

econòmic o material.

Fes-te soci de la nostra entitat per una quota

anual de 200 € i tindràs visibilitat en les 

nostres comunicacions: Nadal, Final 

Temporada, Inici Temporada

Fes una donació puntual econòmica de la 

quantitat que prefereixis



Fòrmules d’esponsorització

Espònsor exclusiu Des de 3.500 € 
✓ El teu logo a la samarreta en un o diversos equips

✓ El teu logo en una pancarta en el camp

✓ Mencions puntuals a la col·laboració de TOT SANT CUGAT

✓ Mencions a les xarxes socials

✓ Visibilitat en els actes del club

Espònsor Des de 1.500 € 
✓ El teu logo en una pancarta en el camp

✓ Mencions a les xarxes socials

✓ Menció de l’esponsorització a TOT SANT CUGAT

Espònsor esdeveniments Des de 300 €
✓ Participa activament en un esdeveniment del club amb la imatge

de la teva empresa i merchandising



Et mantenim al dia
Cada trimestre elaborarem per a tu un informe:

Quines dades et donarem?

Impacte visual 
• De dilluns a divendres, es fan cada dia cinc hores d’entrenament a la ZEM de 

Mira-sol (25 hores en total a la setmana)

• Cada cap de setmana es juguen 15 partits a la ZEM de Mira-sol (12 dissabte i 3 

diumenge)

• Equips que ens visiten són procedents de: Vallès Oriental, Vallès Occidental, 

Barcelonès, Baix Llobregat,  Maresme, Bages, Anoia…

• L’ Amateur Femení s’enfronta a equips de diferents zones de Catalunya

• Repercussió en els actes que anem fent durant la temporada

Abast a Xarxes Socials i Mitjans de Comunicació
• A través de les xarxes socials fem una mitjana de 10 publicacions setmanals

entre Instagram, Facebook, Twitter

• Setmanalment fem una publicació al TOT SANT CUGAT



Espònsors actuals



Comencem?

Contacte

Pedro Miserachs

606788674

info@mirasolbaco.cat


