
      
 

L’AEC  Vallbona Granollers, club de 
referència en la promoció de l'esport femení   

i en l'organització d'esdeveniments esportius 
a Granollers. 

 

 
 
 

 

VOLEIBOL PROJECTE DE FUTUR I  
REFERENT DE L'ESPORT FEMENÍ A GRANOLLERS 
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Projecte de l'Entitat AE Carles Vallbona 
Octubre de  2015 

 
 
QUI SOM ? 
 
L’Institut Carles Vallbona va ser creat l’any 1986. El centre deu el seu nom a l’il·lustre doctor Carles 
Vallbona, fill de Granollers, catedràtic de medicina comunitària al Baylor College of Medicine de Houston i 
reconegut científic i humanista, així com destacat esportista.  
 
L'AE Carles Vallbona, després de 18 anys en funcionament, va sorgir del centre educatiu i actualment és 
un referent del volei a Granollers i Catalunya. 
 
 
A la temporada 2006/07 vam crear el primer equip sènior femení de voleibol. En 4 anys, aquest equip ha 
pujat tres categories i  a la temporada 2010/11,han quedat campiones de Catalunya de 1a Catalana 
(màxima categoria Catalana ) i han pujat a 1a nacional.  
La temporada 2015/16  el club tindrà 6 equips a la màxima categoria Catalana i un total de 25 equips en 
categories escolars i federats. 
 
 
La nostra massa social i esportiva està formada per uns 410 esportistes de diferents esports: bàsquet, futbol 
7, handbol, volei  platja i voleibol que és l'esport principal amb unes 300 participants. 
 
 
 
QUÈ VOLEM ? 
 
Volem  patrocinadors i col·laboradors per a la nostra secció de voleibol per poder ajudar en la despesa 
econòmica que significa tenir 25 equips de voleibol durant la temporada 2015/16 . Aquest  poden aportar les 
següents quantitats en funció de l'opció escollida: 
   
PATROCINADOR OFICIAL 
 
Opció 1:  5.000€  
  

 Canviar el nom del club per participar a la Federació Catalana amb el nom del patrocinador. 
El nom de l'equip és diria “ VALLBONA  ??????? GRANOLLERS” ó similar... 

 Posar el nom del patrocinador  a totes les samarretes dels jugadors/es federats  i escolars de la 
secció de voleibol ( 20 equips ). 

 Posar el nom del patrocinador a totes les activitats que organitzem  cada any. 
 Posar  una pancarta a totes les activitats que organitzem. 
 Posar tres  pancartes grans al pavelló municipal   amb les mides de 2,75X0,95m ( les pancartes 

les aporta el patrocinador )  
 Posar el nom del patrocinador al torneig de vòlei platja i al torneig de voleibol  que organitzem 

cada any als mesos de juny o juliol a Granollers. 
 Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte o establiment, dintre dels socis del 

club ( 250 ) , l’AMPA del centre , els alumnes ( uns 900) i el professorat ( 90 ). 
 Promoció amb els socis del club segons acord amb el patrocinador. Descomptes especials ... 
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COL·LABORADORS PRINCIPALS  
 
Opció 2:  3.000€   

 Posar dos pancartes grans al pavelló municipal   amb les mides de 2,75X0,95m. 
 A totes les activitats organitzades sortiria  l'anagrama com a col·laborador principal.  
 Posar  una pancarta a totes les activitats que organitzem. 
 Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte. 
 Posar el nom del patrocinador a la samarreta del primer equip. 
 Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte o establiment. 
 Promoció amb els socis del club segons acord amb el patrocinador. 
 Fer una activitat esportiva que porti el nom del patrocinador a nivell de Catalunya. 
 Altres acords 

 
Opció 3:  1.500€   

 Posar una pancarta gran al pavelló municipal   amb les mides de 2,75X0,95m. 
 A totes les activitats organitzades sortiria  l'anagrama com a col·laborador principal.  
 Posar  una pancarta a totes les activitats que organitzem. 
 Fer actes de promoció del patrocinador i difusió del seu producte. 
 Altres acords  

 
 COL·LABORADORS 
 
 
Opció 4:  350€  

 Posar una pancarta al pavelló municipal   amb les mides d'1,35X0,95m. 
 A totes les activitats organitzades sortiria  l'anagrama com a patrocinador col·laborador . 
 

Opció 5: 350€ 

 

 

 Posar el nom de l'empresa a un equip del club. 
 A totes les activitats organitzades sortiria  l'anagrama com a patrocinador col·laborador . 

 
 
 
Estem a l’espera de la vostra disposició, us saludem molt atentament.  
 
 
La Junta 
AE Carles Vallbona 
Telèfon de contacte : 649865954 
Email:  aecarlesvallbona@gmail.com 
 
 
 
 
 Granollers, 1 d’octubre de 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


