
FUTBOL SALA SANT CUGAT

AV. GUINARDERA 20
08174
SANT CUGAT DEL VALLÈS



Missió de l'entitat

Mantenir la nostra aposta per les categories de base tot seguint formant i inculcant 

els valors de l’esport. L’ambient i els valors inclusius han de penetrar en els joves de 

les bases per ser un referent del lloc net i de la esportivitat. 



Apostar per créixer des de la base. Fomentar els 
equips pre-benjamins, benjamins, alevins i 
infantils

1

Promoure als jugadors des de la base fins el 
primer equip que ha de ser el seu referent de joc, 
ètica i esportivitat.2

Potenciar en el futbol sala femení.3

Objectius



2013

20202017

Fites

1978

2021
1989

2014

20182016

Canvi de nom a 
Futbol Sala Sant Cugat

Fundació 
Sporting 
Club Sant Cugat

Torneig 
Internacional

Eric Abidal

Torneig Internacional 
a Califòrnia. 

Celebració 40 
Aniversari 
del Club.

Recuperació
Equip Sènior

Femení

Canvi de Seu. 
Trasllat a la Zem

Guinardera

Creixement
dels socis

Carrossa de 
Reis.

Ferrao Academy

2000

Festa Das 
Especial 

Olímpics SZA



Nivells de col·laboració

Col·laborador puntual

Associat anual

Amic de l'entitat

Despeses del material de temporada

Despeses de equipació de entrenadors de 

la temporada. 

Fes-te soci de la nostra entitat per una quota 

anual de 1000€ i surt en les nostres 

comunicacions: cartells, xarxes socials

Fes una donació puntual econòmica de la 

quantitat que prefereixis.



QUI SOM 
Edat De 4 anys a +65 anys

Som una entitat amb més de 300 famílies que

cada setmana es mouen pels partits o

entrenament. Agrupem des d’infants de 4 anys

fins +65 anys. Tenim les categories de

competició a la federació i el grup de veterans.

Sexe Masculí i femení

Nivell Esport per infants i famílies de la ciutat, a l’abast de tothom.



EXTERNA

Transmissió de partits a la TV de Sant 

Cugat 

Instagram conta de Futsal Mafer

Instagram→@fssantcugat

Facebook→ facebook.com/fssantcugat

Twitter→@FSSANTCUGAT

Youtube→ Futbol Sala Sant Cugat

Web→ www.futbolsalasantcugat.cat

INTERNA
Actualment amb 300 nens 

cadascú amb una família darrera 

on creen la gran família del futbol sala sant Cugat.

Tenim 30 entrenadors voluntaris que donen vida, 

dia a dia al club.

Visibilitat de l'entitat

http://www.instagram.com/fssantcugat
http://www.facebook.com/fssantcugat
http://www.twitter.com/fssantcugat
https://www.youtube.com/channel/UC5emRgxIY8aSaZguoHGVDhg


3 raons per a patrocinar-nos

1. Col·laborar amb el valor d’integració de 

joves amb discapacitat.

2. Ajudarà a transmetre els valors de l’esport

entre els joves. 

3. La marca es donarà a conèixer



Patrocinador principal
Des de 5000€. Patrocinador exclusiu 

que portarà el nom a la zona A de les 

samarretes de joc.

Patrocinador

Patrocinador esdeveniment

Des de 550€/temporada. 

Patrocinador no exclusiu 

tindrà la seva pancarta que 

estarà visible a tots els partits. 85 x 

200cm

Des de 1000€. Patrocinador d'esdeveniment 

ens ajuda en esdeveniments d’estiu per poder 

gestionar excursions, autocars, monitors.

Aportació material 

Patrocinador Des de 1000€ anuals publicitat a 

l’equipació 

Formules de patrocini





Cada esdeveniment que realitzem ho 

notifiquem a es famílies.

Informe trimestral
• Classificació de algún equip concret

• Organització de cavalcada

• Preparació casal de Setmana Santa, 

estiu

• Segueix-nos als mitjans de comunicació

Et mantenim al dia



Gener:

Cavalcada de reis

Activitat esportiva

Març- Abril: 

Campus setmana santa

Participació tornejos i activitats 

esportives

Juny- Juliol:

Festa final de temporada 

amb les famílies

Torneig festa major 

Campus estiu

Tornejos estiu 

Accions que fem durant la temporada
Setembre:

Recollida roba esportiva per entregar a ONG

Campus pretemporada

Stage pretemporada

Activitat esportiva

Desembre:

Recollida de joguines per entregar a entitats

Organització Torneig Solidari 

Campus de nadal

Durant tot l’any:

Visita amb les famílies a partits del FC Barcelona o Industrias 

Santa Coloma (Equips de 1ª Divisió de Futbol Sala)

Jornades d’inclusió a través de l’esport i participació 

esportives diversitat funcional 

Tecnificació futbol sala “FERRAO” 



Patrocinadors actuals



AV. GUINARDERA 20
08174
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Jordi  Palau 

617944182

president@futbolsalasantcugat.cat

Contacta’m


