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11
_CLUBS ESPORTIUS

13
_ENTITATS SOCIALS

23
_EQUIPS

150
_JUGADORS

35
_TÈCNICS

6
_EDICIONS DE 

LA LLIGA HOCKEY +

120
_PARTITS / TEMPORADA

“M’encanta poder 
ajudar al meu equip”

ILURO H.C. CATALÒNIA
H.C.

C.D. TERRASSA
HOCKEY

F.C. BARCELONA

CLUB EGARA LÍNIA 22 H.C.

ATLÈTIC
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H.C.

JUNIOR F.C. MATADEPERA 88
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_El Hockey + 
és un projecte 
social d’inclusió, 
que consisteix 
en una lliga 
regular per 
a jugadors i 
jugadores de 
hockey amb 
discapacitat. 

1.1_QUÈ ÉS EL HOCKEY +?

“Em fa molta il·lusió quan 
arriba el dia del partit”

1.2_LA LLIGA HOCKEY +

La Lliga Hockey +, organitzada per la Federació Catalana de Hockey, té com a objectiu que 
els jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual tinguin un torneig amb les mateixes 
condicions que la resta de categories. S’aposta per una competició regular on cada equip 
jugui entre 1 i 2 partits al mes, fent un total de 120 partits cada temporada. 
 
Aquesta lliga compta amb dues categories, que s’elaboren tenint en compte les habilitats de 
cada equip. 



___Molt més que 
hockey, Hockey +

2.1_TRAJECTÒRIA

2006 2010 2011 2015

2016-17 2018 2019 2022

Primer partit de 
Hockey de jugadors 
amb discapacitat 
intel·lectual.

Primer viatge 
internacional d'un 
equip de Hockey + 
català a Holanda al 
torneig G-Hockey.

Primer partit de la 
Selecció Catalana 
de Hockey + a la 
Copa d’Europa ID.

S’impulsa la creació de 
la Selecció Espanyola 
de Hockey + amb la seva 
primera participació al 
Regne Unit.

Naixement de la lliga 
Hockey + promoguda 
per la Federació 
Catalana de Hockey.

Primer Torneig 
Internacional de 
Hockey +.

Primera participació 
dels equips de 
Hockey + a la 
Supercopa Catalana.

Jugadors catalans es 
proclamen campions del 
torneig Special Olympics 
amb la selecció 
espanyola de Hockey +.



2.3_OBJECTIUS

_Normalitzar 
la pràctica 
esportiva de les 
persones amb 
discapacitat 
intel·lectual.

_Promoure 
la integració 
d’aquests 
equips en clubs 
de Hockey 
professionals.

_Potenciar i 
promoure valors 
positius als clubs 
i a la Federació 
Catalana de 
Hockey.

“El que més m’agrada és 
poder jugar amb els meus 

companys”

2.2_EL MODEL HOCKEY +

Amb aquest model es pretén 
que els jugadors i jugadores 
puguin tenir una lliga amb 
les mateixes condicions com 
qualsevol jugador d’una altra 
categoria. D’aquesta manera 
contribuïm a crear un món 
més respectuós amb la 
diversitat on les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
gaudeixin dels mateixos drets.

Actualment, comptem amb 
col·laboradors que ens ajuden 
a fer possible el projecte. Un 
exemple seria la Clínica Mi 
Tres Torres, qui proporciona 
les revisions mèdiques als 
nostres jugadors.



2.5_EL PAPER DE L’ESPORT EN LA INCLUSIÓ SOCIAL

L’experiència durant els anys 
en els quals aquest projecte ha 
estat en marxa, ens ha reafirmat 
que el paper de l’esport va 
molt més enllà. Ens hem 
adonat que a través del hockey 
s’ha creat una comunitat 
integradora on l’esport és el 
seu eix vertebrador.
 
Partit rere partit, els jugadors i 
jugadores ens han demostrat 
els seus valors d’esforç, 
sacrifici i esportivitat. 
Per això, aquest projecte 
és molt més que una lliga 
de hockey, és un espai on 
aprendre uns dels altres i 
evolucionar cap a un món més 
inclusiu i tolerant.

2.4_VALORS DE L’ESPORT INCLUSIU

_Conscienciació
Normalitzar la pràctica del hockey de totes les persones, sense 
importar la seva condició física o mental. 

_Igualtat d’oportunitats
Promoure la igualtat efectiva en l’àmbit esportiu.

_Educació en valors
Educar i créixer amb els valors de la tolerància i el respecte. 

_Empatia
Fomentar l’empatia per evitar la discriminació en el món de l’esport. 



2.6_PROJECCIÓ FORA DE CATALUNYA

El Hockey + és un exemple de model d’èxit en la inclusió de persones amb discapacitat al 
món de l’esport. Actualment, s’està motivant i ajudant a altres comunitats autònomes a replicar 
aquest model, tant en el hockey com en altres esports. També s’ha creat la selecció espanyola 
de hockey de persones amb discapacitat, motivada pel model desenvolupat a Catalunya.

Gràcies al suport de totes les 
persones implicades i la il·lusió 
dels jugadors, es va motivar la 
creació de la selecció catalana, 
amb la qual tenen l’oportunitat de 
continuar creixent i jugar de forma 
internacional.
 
Per una banda, aquest creixement 
té molts beneficis pels jugadors, ja 
que veuen els fruits del seu esforç 
i dedicació. Per altra banda, també 
ajuda al fet que cada cop hi hagi 
més inclusió social i a què tots 
tinguem les mateixes oportunitats.

“Ens ho passem molt bé 
jugant a hockey amb els 

amics”

___ El teu gra 
de sorra ens 
ajuda a canviar 
l’esport



3.1_MODALITAT DE PATROCINI: SPONSOR GLOBAL

_Sponsor global

3.2_MODALITAT DE PATROCINI: PARTNER

_Partner

Accions principals
_Inclusió del patrocinador al nom de 
la competició: Lliga Hockey + i el nom 
del patrocinador.
_Tour de 7 conferències per 
temporada amb el naming del 
patrocinador explicant el projecte i el 
model d'inclusió de la lliga Hockey +
_ Hockey Plus experience on 
treballadors de la companyia podran 
jugar un partit contra l'equip campió 
de la lliga i gaudir d'un dinar conjunt.
_ 5 càpsules de vídeo patrocinades 
amb històries personals de superació 
de jugadors de la lliga.

Accions de comunicació
_Publicació a premsa de com a mínim 
les següents notícies:

- Notícia Signatura pública amb la 
Federació Catalana de Hockey.
- Notícia Inici Lliga Hockey +
- Notícia Clínic integrador de 
jugadors professionals i jugadors 
de la Lliga Hockey +
- Notícia Cloenda Lliga Hockey +
- Notícia Conferències Model 
Lliga Hockey +

*Aquestes accions també seran 
publicades a tots els canals de la 
Federació Catalana de Hockey.

Altres accions
_Inclusió de la imatge del nom de la 
lliga en les indumentàries oficials.
_Inclusió de la imatge del nom de la 
lliga a les pancartes dels clubs, on hi 
apareixen també les entitats, clubs i 
col·laboradors del projecte.
_Visibilitat del patrocinador en tots els 
esdeveniments mitjançant els suports 
gràfics que el patrocinador consideri.
_Entrega d'un premi personalitzat 
duran la gala del Hockey català.

_Difusió als mitjans de comunicació per part dels clubs i entitats que formen part del projecte i des de la pròpia Federació́. 
_Signatura pública amb la Federació Catalana de Hockey.
_Visibilitat a la festa d’inici de temporada en la roba del staff, suports gràfics (banderoles, flyers...). 
_Visibilitat al Clínic de Hockey + en la roba del staff, suports gràfics (banderoles, flyers...). 
_Visibilitat a la festa de cloenda de la temporada en la roba del staff, suports gràfics (banderoles, flyers...). 
_Organització d’una experiència d’inclusió amb el partner i els jugadors de Hockey+. Constarà d’un partit on participaran els 
treballadors i els jugadors. 
_Possibilitat que els treballadors actuïn com a voluntaris en els esdeveniments propis de l’Hockey +

5.000€25.000€



___ Comuniquem 
junts

3.3. BENEFICIS FISCALS

A través del programa España 
Compite de la Fundación Deporte 
Joven pots recuperar el 40% del 
patrocini invertit i estalviar-te el 
21% de l’IVA.

Aquest programa té per objectiu 
ajudar a impulsar i projectar les 
empreses espanyoles amb un 
model de creixement associat als 
valors de l’esport. 
 
La Federació et guiarà en el 
procés administratiu de recuperar 
la inversió.



4.1_AUDIÈNCIA

TWITTER_4.397 seguidors

FACEBOOK_4.249 seguidors
+ 600 visualitzacions de mitja

INSTAGRAM_5.085 seguidors
+ 200 likes de mitja

APP_ 916 federats + 3.089 usuaris

WEB_28.6K sessions mensuals
+ 78.6K usuaris anuals

+ 3:33 minuts de mitja a la pàgina

ASSISTÈNCIA MITJA_1.500 aficionats

4.2_DIFUSIÓ

_Canals propis: 

www.fchockey.cat
App (Android i iOS)
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter



4.2_DIFUSIÓ

_Canals obtinguts: 

Diario As
El Nacional
Mundo Deportivo
Sport

TV3
RTVE
Esport 3

TV Sant Cugat
LaLigaSports

Mitjans de comunicació:Mitjans especialitzats:

4.3_CREACIÓ DE CONTINGUT

_Càpsules de vídeo 
patrocinades amb històries 
de superació.

_Jornades pels treballadors 
per a viure l’experiència 
Hockey +
Organització d’un partit 
amb un equip de l’empresa 
contra el campió de la lliga.

_Organització de xerrades 
internes i/o externes amb la 
participació de treballadors 
de la lliga o jugadors.



_SUMA’T A L’ESPORT INCLUSIU.
SUMA’T AL HOCKEY +

Federació Catalana de Hockey 

Rambla de Catalunya, 5, 3r 1º
08007, Barcelona

675 722 235
gerencia@fchockey.org



FEDERACIÓ CATALANA
DE HOCKEY


