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El club

El Femení Osona neix com a club de bàsquet a la

comarca d’Osona l’any 2012 amb una clara

vocació de foment del bàsquet femení.

El Club ha aconseguit, amb deu anys de vida,

créixer i consolidar-se amb una estructura

esportiva que compta amb prop de 300

esportistes, essent un club de bàsquet femení

referent a nivell català, amb una de les pedreres

més nombroses.

Un cop consolidat el projecte, i aprofitant la

notorietat en el territori, el principal objectiu passa

per fer un salt qualitatiu i invertir en nous

recursos que permetin a l’entitat ser referent en la

promoció del bàsquet com en el rendiment dels

equips.



26
equips

275

jugadores

43

entrenadors/es

El club en xifres



El projecte

- Visibilitzar i posar en valor l’esport femení.

- Ser un club de bàsquet femení referent a 

Catalunya.

- Afavorir un acompanyament formatiu de les 

esportistes al llarg de la seva vida esportiva.

- Oferir una pràctica esportiva accessible a 

qualsevol esportista. 

- Promocionar jugadores i entrenadors/es 

créixer dins el club fins a fer el salt a l’elit. 

- Participar del teixit associatiu de la ciutat de 

Vic i la comarca d’Osona.



La nostra identitat
El Femení Osona entén l’esport com una oportunitat única per transmetre i inculcar valors a les

nostres esportistes:

EDUCACIÓ L’esport com a mitjà per transmetre uns valors i hàbits que ajudin a la formació de les

esportistes.

SOCIALITZACIÓ Context de relacions personals i foment del treball en equip amb la voluntat

d’un benefici comú.

ESFORÇ La implicació de les esportistes en les tasques com a eina per assolir objectius

individuals i comuns.

COMPETITIVITAT Utilitzar la competició com a factor positiu i rellevant pel procés

d’autosuperació de l’esportista.

COMPROMÍS Implicació de l’esportista amb el dia a dia del club i el grup humà amb qui

comparteix experiències.

ESPORTIVITAT Coneixement i respecte de les regles del joc i de les relacions correctes

mantenint una actitud digna en la victòria i en la derrota.

CONTINUÏTAT La voluntat de donar durada al cicle esportiu de les jugadores.

RESPONSABILITAT Inculcar a les esportistes els deures i obligacions que comporten la pràctica

esportiva.

DIVERSITAT Acceptació i reconeixement de la diferència.



El primer equip del club disputa aquesta temporada el Campionat de Catalunya de 1a

Categoria, amb la voluntat de consolidar l’equip Sènior com un referent a la Catalunya

Central.

És un projecte jove construït amb les jugadores formades al club que han fet el salt

progressivament al primer equip, donant continuïtat al bon treball portat a terme en les

categories inferiors.

El primer equip



Del projecte esportiu del club i de la seva

escola de formació han sortit jugadores

convocades a les diferents seleccions

territorials, autonòmiques i estatals per

participar en competicions nacionals i

internacionals.

El projecte esportiu de la base està

enfocat a donar cabuda a totes aquelles

jugadores que vulguin participar d’un

esport en equip com és el bàsquet.

En funció de les capacitats es diferencia

entre equips de rendiment i de formació.

La Base



El club utilitza el bàsquet com a eina per

promoure l’esport:

- Participació d’activitats que organitza

l’ajuntament per promoure l’esport entre

infants i adolescents.

- Dinamització de pistes poliesportives

utilitzant el bàsquet com a eina de

socialització.

- Promoció a les escoles participant a les

classes d’educació física.

- Fons social per oferir ajudes a les

esportistes amb dificultats econòmiques.

Acció social



Aparicions en premsa

Premsa escrita

El 9 NOU – Diari de referència d’Osona

Publicació setmanal de la crònica del 1r 

equip

MÉS OSONA – Diari d’Osona

Notícia setmanal de l’actualitat del club

Mitjans digitals

Comparteixen les publicacions del club

@lapreviaosona – 1192 seguidors

@penjatsdelaro – 12700 seguidors

@mes_revista – 3173 seguidors

@el9nou – 20700 seguidors

@taronjatv – 3540 seguidors

@vic_esports – 905 seguidors

Plataformes de comunicació

Pàgina web

Mitjana de 500 visualitzacions mensuals

Mail

Base dades amb més de 700 contactes

Mail setmanal amb l’actualitat del club

Instagram

Més de 1800 seguidors del compte

Impacte de 5500 visualitzacions de 

mitjana de les publicacions 

Twitter

Més de 1600 seguidors del compte

Mesura d’impactes del club



Visibilitat en el territori

Competicions d’àmbit comarcal, provincial i estatal

Tornejos d’àmbit local, estatal i internacional

11.200 persones venen a competir a Vic al llarg d’una temporada



Participa del nostre projecte
Potenciem el bàsquet femení



PRESÈNCIA DE MARCA A LA PÀGINA WEB I A LES XARXES SOCIALS

LOGO DE MARCA EN LES NOTES DE PREMSA I COMUNICACIONS DEL PROJECTE AL QUE ES 

VINCULA.

PANCARTA VISIBLE A LA GRADERIA DEL PAVELLÓ PRINCIPAL ELS DIES DE PARTIT.

Espónsor de projectes
500,00 euros/temporada

Suport a un dels projectes del club

‘BÀSQUET PER A TOTES’ - ACCIÓ SOCIAL

AJUDA PER FINANÇAR EL FONS SOCIAL

DEL CLUB

SUPORT A LES FAMÍLIES DEL CLUB AMB

DIFICULTATS ECONÒMIQUES

BEQUES PER LA PRÁCTICA ESPORTIVA

PROMOCIÓ ESPORTIVA

PROJECTES DE PROMOCIÓ DEL

BÀSQUET

PROMOCIÓ DE BÀSQUET A LES ESCOLES

PROMOCIÓ DEL BÀSQUET COM A EINA DE

SOCIALITZACIÓ I INTEGRACIÓ



PRESÈNCIA DE MARCA A LA PÀGINA WEB I A LES XARXES SOCIALS

LOGO DE MARCA EN LES NOTES DE PREMSA I COMUNICACIONS DEL PROJECTE AL 

QUE ES VINCULA.

PANCARTA VISIBLE A LA GRADERIA DEL PAVELLÓ PRINCIPAL ELS DIES DE PARTIT.

Espónsor de projectes
500,00 euros/temporada

Suport a un dels projectes del club

PROMOCIÓ DELS HÀBITS SALUDABLES

SUPORT PER LES INICIATIVES DE

PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES A LES

JUGADORES DEL CLUB

XERRADES DE CONSCIENCIACIÓ A LES

FAMÍLIES

DINÀMIQUES AMB LES JUGADORES

FORMACIÓ

FINANÇAR PART DEL COST DELS CURSOS

D’ENTRENADOR PELS ENTRENADORS

DEL CLUB

SUPORT EN LA ORGANITZACIÓ DE

FORMACIONS ORIENTADES ALS

ENTRENADORS DELS EQUIPS DE BASE



PANCARTA VISIBLE A LA GRADERIA  ELS

DIES DE PARTIT.

PRESÈNCIA DE MARCA EN TOTES LES 

ACTIVITATS DEL CLUB. 

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB DE L’ENTITAT 

A LA WEB DEL CLUB.

Col·laborador

200,00 €/temporada

LOGO



Contacta’ns a

femeniosona@gmail.com

628 410 344

femeniosona.cat

SUMA’T AL NOSTRE PROJECTE DE BÀSQUET FEMENÍ!


