
Dossier de
patrocini



El Club Muntanyenc Sant Cugat és una entitat
d'origen muntanyenc fundada l’any 1944 amb
l'ambició de fomentar la cohesió popular,
l’ecologisme i l’amor per la muntanya i el
medi natural.

Al CMSC organitzem activitats de
caràcter social, cultural i esportiu per a

tots els públics

Presents a Sant Cugat
desde l'any 1944

+2000 socis i sòcies i les seves famílies



La nostra missió és

Fomentar projectes socials, culturals i
esportius
Ajudar a entitats de Sant Cugat i les
seves iniciatives
Donar suport econòmic i canalitzar
donacions per tal d'impulsar iniciatives
socials, culturals i esportives de la ciutat
de Sant Cugat

WWW.FUNDACIOCMSC.CAT



Projectes actius

ATLETISME ADAPTAT I INCLUSIU
 Potenciem l’atletisme i la pràctica de l’esport en persones amb
discapacitat, considerant les capacitats específiques dels i les

atletes. 
 

OBRIM CAMÍ
Obrim Camí és un projecte del CMSC per fer sortides a espais

naturals portant a persones amb mobilitat reduïda (PMR)
 

PROJECTE FUNDACIÓ
La Fundació i el seu projecte general pretén col·laborar amb

entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Sant Cugat ajudant a la
recaptació de donacions.

Interns



Projectes actius

ELCUGATENC
 elCugatenc engega la campanya de finançament col·lectiu

#CreemTendència per renovar la plataforma web.
 

COMUNICACIÓ I GENT GRAN
DELTA gent activa es una associació sense ànim de lucre, que mitjançant

el seu projecte Comunicació Gent Gran i TICs, ofereix a la Gent Gran,
activitats, i serveis socioculturals de tipus transformador, per ajudar-los a

superar l’aïllament i les barreres que els imposen les TICs
 

PORTÀTILS PER ELIMINAR L'ESCLETXA DIGITAL
Labdoo és una entitat que recull, repara i reparteix ordinadors que ja no

s’utilitzen arreu del món. 

Externs



Visibilitat

2.000 socis i sòcies
+10.000 seguidors a les
diferents XXSS del Club i les
seves seccions
+5000 persones implicades als
nostres esdeveniments durant
l'any



Marxa infantil (2000 participants)
StQ Olímpics
Sortides i Curses d'Obrim Camí
I tot el que ens puguis proposar...!

Esdeveniments
destacats



Raons per
patrocinar-nos

ESTEM COMPROMESOS
AMB TOTHOM

SIGUIN PROJECTES INTERNS O EXTERNS VOLEM
AJUDAR A TOT AQUELL QUE HO NECESSITI

TENIM VOCACIÓ
D'AJUDAR

SI TENS UN PROJECTE O VOLS APORTAR A ALS
NOSTRES PROJECTES: "CADA AJUT COMPTA" 

LES APORTACIONS EN
BONES MANS

TENIM MÉS DE 75 ANYS D'HISTÒRIA A SANT CUGAT
I SOM UNA ENTITAT CONSOLIDADA I

TRANSPARENT

WWW.FUNDACIOCMSC.CAT



Aquest marc de col·laboració consisteix en l'aportació de l'empresa o associació a un projecte
concret de tots els que tenim actius actualment, tant siguin externs o interns. 

PRESSUPOST
Es pot col·laborar amb els projectes amb aportacions econòmiques, materials i fins i tot ens podem
adaptar i trobar l'ajuda que millor encaixi amb les possiblitats de cada empresa. 
En el cas de ser una aportació econòmica, l'empresa es podrà beneficiar de les avantatges fiscals pròpies
de les donacions a fundacions. 

JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ
Es podrà pactar segons el tipus d'aportació la visibilitat que es donarà a cada empresa: logos al web, post
a les XXSS, esdeveniments...

Fórmules de col·laboració
PATROCINA UN PROJECTE



L'empresa/ associació aporta una quantitat econòmica regular per a què nosaltres poguem seguir
fent crèixer el projecte de la Fundació i ajudant a causes promogudes pel club i per entitats de
Sant Cugat. La empresa seria sòcia de la Fundació.

Fórmules de col·laboració
PATROCINA LA FUNDACIÓ

PRESSUPOST
Es pot col·laborar amb els projectes amb aportacions econòmiques, materials i fins i tot ens podem
adaptar i trobar l'ajuda que millor encaixi amb les possiblitats de cada empresa. 
En el cas de ser una aportació econòmica, l'empresa es podrà beneficiar de les avantatges fiscals pròpies
de les donacions a fundacions. 

JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ
Es podrà pactar segons el tipus d'aportació la visibilitat que es donarà a cada empresa: logos al web, post
a les XXSS, esdeveniments...



La Fundació Club Muntanyenc Sant Cugat pretén col·laborar amb entitats de la ciutat ajudant a la
captació de donacions.
Si tens un projecte de caire social, cultural o esportiu i vols que gestionem les teves donacions,
contacta’ns!

Fórmules de col·laboració
PROJECTEM LA TEVA CAUSA

1 2
3 4

Recepció de projectes
Avaluació de la idoneïtat de la proposta i
la seva acceptació o no per part de la
comissió.

Posada en marxa
Incloure el projecte a l’aplicació web amb
possibilitat de definir la seva durada i un
límit d’import per finalitzar-lo.

Comunicació
Fer tasques de comunicació en
coordinació amb l’entitat sol·licitant.

Avaluació i seguiment
Seguiment i avaluació continuada amb
l’entitat per part de la FCMSC.



Valors
Superació
Cohesió
Equip

Solidaritat
Inclusió
Solidaritat

corasalas@cmsc.cat

www.fundaciocmsc.cat

Siguis una empresa petita, mitjana o gran,
podem trobar la manera d'ajudar-nos..

CONTACTA'NS

FORMA PART DE 

SANT CUGAT


