
Casa de Cultura Sant Cugat



Missió
Oferir a la gent gran

activitats socioculturals
transformadores per facilitar 
l'aprenentatge i la utilització

de les eines TIC.
Acompanyar als sèniors +50

a superar l’aïllament i barreres 
que els imposa la bretxa digital.DELTA

gent activa



Objectius

Facilitar a la gent gran, els Sèniors+50, 

l’aprenentatge i la utilització de les eines 

TICs: ordinadors, tabletes, telèfons, 

smartphones, caixers automàtics, etc.
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Convidar a participar a la gent jove, des del 

voluntariat, amb suport puntual professional, 

per ajudar que els Seniors+50 practiquin en 

entorn real i pas a pas les eines TIC.
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Fites Telèfons Mòbils i sistemes operatius

Constitució
DELTA

gent activa

2005 20202009

Formació en 
S.O. Windows 

Mobile

Formació en
S.O. Android

2015

Formació en
S.O.   iOS Apple



El nostre públic

Edat Sèniors +50 anys

Sexe Indistint

Nivell Basic, entremig i avançat

Perfil Gent gran activa

Localització
Sant Cugat · Vallès Occidental 

Vallès Oriental · Barcelonès



• Socis i Amics

• Voluntariat

• Esdeveniments

• Aparicions en mitjans de comunicació

• Dades del website i xarxes socials:  Visites

mensuals, seguidors, amics, etc.

• e.Butlletí i Butlletí paper.

Visibilitat de l'entitat



5 raons per patrocinar-nos

1. Interès específic cap a la Gent Gran

3. Identificació amb el territori

4. Beneficis d'imatge · Publicitat implícita

2. Subvencionar + 2000 hores formació/any

5. Concordança amb RSC



Fórmules de patrocini

Patrocinador OFICIAL
Presencia global en imatge corporativa

i la comunicació de DELTA gent activa

Patrocinadors x VOCALIA

Patrocinador x esdeveniment

Donació

Un Patrocinador per cada vocalía

#SALUT · #COMUNICACIO

#CULTURA ·   #RECURSOS

Presència en la comunicació de DELTA 

gent activa per 2/4 esdeveniments l'any

Les donacions de 50€, 100€, 150€, i més 

poden tenir desgravació del 35%- 80%



Activitats 
de les 4 
vocalies 

https://www.youtube.com/watch?v=2vhtlqmgD0U
https://www.youtube.com/watch?v=851qvq2_Gz4
https://www.youtube.com/watch?v=As7ernUSRi4
https://www.youtube.com/watch?v=-UA1fQQJETA


Nivells de col·laboració

Patrocinador OFICIAL 10.000 €

Patrocinador de VOCALIA

Patrocinador de esdeveniment

Col·laborador puntual

Donació

2.500 € per vocalia

1.000 € per esdeveniment

50€, 100€, 150€ i més

poden tenir desgravació del 35-80%



Agraïm el suport dels nostres patrocinadors

i col·laboradors · ( anys 2006 – 2019 )



Contacte

Marti Fabregat

Castellví, 8 – 08173
Casa de Cultura Sant Cugat

Telèfon: 93 589 13 82
Mòbil: 675 488 408
WhatsApp: 679 001 905

Marti@deltagentactiva.org

www.deltagentactiva.org

mailto:Marti@deltagentactiva.org
http://www.deltagentactiva.org

