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PROJECTE ESPORTIU
És el moment del bàsquet lleidatà. El moment de tots aquells que 
estimem el basquetbol i l’esport en general. El moment de fer créixer la 
passió a tota una província des d’una ciutat que demana a crits veure la 
seva pedrera arribar al nivell més alt possible.  

Tot el que hem aconseguit fins ara ha estat pel nostre bàsquet, i és que 
portem amb orgull el nom d’un barri de la capital del Segrià i el nom 
de tota la província per tot l’Estat treballant amb il·lusió i humilitat per 
deixar-les el més amunt possible.  

Formar part d’aquesta institució no és només formar part d’un dels clubs 
referents del nostre territori, també és identificar-se amb una història 
de lluita, superació i esperança i, sobretot, de moltes hores de feina i 
dedicació.  

A tots aquells que volen formar part d’aquest projecte i a aquells que ho 
vulguin fer en el futur, la nostra enhorabona i agraïment, perquè TOTS 
SOM PARDINYES.



EL NOSTRE EQUIP
El CB Pardinyes-Lleida no està aquí de passada. Aquest club vol 
assentar-se al nivell més alt possible professionalitzant la institució des 
d’una base sòlida.

• Cos tècnic

El cos tècnic del primer equip està format per lleidatans que han 
demostrat un gran nivell a l’hora de comptir el més amunt possible. 
El club ha aconseguit demostrar que la veterania no és una clàusula 
imprescindible per, temporada rere temporada, plenar el bàsquet de 
Lleida d’elogis allà on juga l’equip.

• Jugadors
 
Una plantilla formada per 12 jugadors on prima la presència de 
jugadors de la província de Lleida per complir el principal objectiu 
del club, portar el nostre bàsquet el més alt possible amb el màxim 
de jugadors locals complementant-ho amb jugadors no lleidatans.

• La base

Una de les prioritats del club des de la seva fundació és fer possible 
la pràctica del bàsquet a tothom. D’aquesta manera el CB Pardinyes-
Lleida ha comptat amb els següents equips i categories, tot i que 
aquesta campanya 20/21 sumarà, també, equips de base femenins.

Bàsquet Cadira de Rodes    Sènior Femení (3ª Catalana)

2 Junior Masculí     3 Cadet Masculí

2 Infantil Masculí     1 Pre Infantil Masculí

1 Mini Masculí      1 Premini Masculí

2 Pre Mini Masculí







INSTAL·LACIONS
El CB Pardinyes-Lleida utilitza dues instal·lacions per la disputa de les 
diferents competicions on participa. 

• Barris Nord 

El primer equip entrena i competeix al Barris Nord. Pavelló principal 
de la ciutat de Lleida construït l’any 2001. Amb capacitat per més 
de 6000 persones, el Barris Nord s’ha convertit en el fortí del CB 
Pardinyes-Lleida tant aquesta temporada a la LEB com en anys 
anteriors competint a Liga EBA.
 

• Pavelló Municipal de Pardinyes 

Els altres equips de l’entitat com el sènior femení, l’equip en cadira 
de rodes i els equips de la base, utilitzen el Pavelló Municipal de 
Pardinyes en les seves competicions. Aquesta instal·lació és el 
pavelló del barri on, a més dels nostres equips, també hi disputen 
els seus partits altres entitats esportives de Pardinyes.



PATROCINAR AL
CB PARDINYES-LLEIDA

Patrocinant al CB Pardinyes com a marca, estarà defensant, protegint, 
emparant i afavorint una sèrie de valors com el compromís, el treball en 
equip i la bona gestió diària, aconseguint: 

• Més acceptació davant la publicitat convencional. 
• Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 
• Associar la seva marca amb els valors positius de l’esport 
• Facilitat per arribar al públic objectiu 
• Presència continua als mitjans de comunicació 
• Possibilitat de realitzar accions promocionades 

Formar part d’un projecte seriós, viable i real per fer del bàsquet lleidatà 
un referent. 

Enfocant la iniciativa en una província unida a uns valors com són la 
participació, el respecte, la il·lusió, l’esforç, el sentiment, la constància ... 
Suposa donar a l’entitat un caràcter social, col·laboratiu i de participació. 

El CB Pardinyes-Lleida serà un vehicle per aquelles organitzacions que 
mostrin el seu recolzament al basquetbol fent de tots els elements que 
té a la seva disposició una forma de comunicació.
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L’AUDIÈNCIA
La LEB Plata és la tercera competició a nivell estatal.

• Televisió i ràdio

La presència del CB Pardinyes-Lleida a la televisió i la ràdio és 
constant tant a Lleida com a les localitats i comunitats autònomes 
dels equips contra els que ens enfrontem cada cap de setmana.

El bon treball del nostre equip ha fet, a més a més, que apareguem 
a diversos mitjans estatals no només pels resultats, sinó per accions 
i aconteixements concrets que ha realitzat el CB Pardinyes- Lleida.

Els partits del primer equip són retransmessos en directe a través de 
la plataforma Canal Feb TV, aportant una visibilitat en alguns partits 
de més de 2000 espectadors. Aquesta temporada el nostre club està 
entre els sis partits amb més visualitzacions amb 2191 espectadors 
en directe. A més, segons dades de la Federación Española de 
Baloncesto, aquesta temporada hem comptat amb una audiència 
de 12.873 espectadors.

• Premsa escrita

Hi ha un seguiment diari de la premsa escrita tant local com visitant 
amb cròniques i notícies que genera l’equip des dels dies prèvis 
al partit, els dies posteriors i noticies al voltant del club que poden 
arribar a tenir relevància estatal arribant a diaris esportius i premsa 
especialitzada.



XARXES SOCIALS
El nou altaveu.  El club disposa de la pàgina web www.cbpardinyes.com 
que s’actualitza diàriament amb notícies, cròniques i més contingut 
relacionat amb el primer equip i la resta d’equips del CB Pardinyes-
Lleida. 

A més a més, hem implementat aquest any una secció de venda 
online gràcies a la marca de roba esportiva Pentex a través de la qual 
els membres del club i els aficionats poden adquirir roba i diferents 
accessoris relacionats amb la marca i la imatge de l’entitat. 

Apostem per la repercussió a les xarxes socials. Tenim presència a 
Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Som l’equip de Lleida amb més 
bons resultats en el seu ús, superant a altres entitats esportives de la 
ciutat pel que fa a interaccions en les nostres xarxes. A YouTube hem 
superat les 12 mil visualitzacions aquesta temporada (Setembre-Abril).







REPERCUSSIÓ
MEDIÀTICA I SOCIAL

Som el vehicle de comunicació per totes aquelles marques que volen 
vincular-se amb els valors de l’esport en general i el basquetbol en 
particular. 

Des del Club Basquet Pardinyes-Lleida hem promogut el 
desenvolupament de la ciutat i la província amb diferents campanyes 
socials. Els preus accessibles per a tots els segments de la població, 
hem aconseguit posar el nom de Lleida i del barri de Pardinyes en boca 
de persones d’altres localitats que no havien sentit parlar de nosaltres. 

L’aparició a la premsa local i autonòmica és quelcom habitual cada 
setmana i els nostres patrocinadors ho saben. No només és rellevant 
el seguiment que tenim al pavelló (una mitja de 600 persones), sinó 
també en el seguiment dels nostres partits online on també es veuen 
les marques que ens acompanyen. 

A més a més som un club compromès amb tots els col·lectius, organismes 
i causes socials. És per això, que dintre de les nostres possibilitats hem 
participat en diferents accions socials des del començament de la 
temporada fins ara.



LA UNIÓ DE TOTS
És necessàri tenir el suport de tota la societat lleidatana, però també 
del teixit empresarial que embolcalla la ciutat i que demostra que cada 
dia és capaç de fer-ho. 

Proposem una sèrie de possibilitats de patrocini que inclouen una sèrie 
de drets i avantatges, de tal manera que li oferim una cobertura total a 
la seva marca, identificant-la amb la del club i adaptant-la a les seves 
necessitats, buscant sempre el retorn més positiu per la marca. 

Patrocinadors Diamant 
Patrocinadors Or 

Patrocinadors Plata 







SUPORTS I FORMATS
• Lones exteriors pavelló 
• Lones grada lateral 
• Cartells accés a la grada 
• Publicitat a pista
• Publicitat banqueta
• Publicitat “U televisiva” 
• Publicitat mopa
• Lona taula anotadors
• Cartells columnes del pavelló
• Roba de joc Primer Equip
• Roba de joc equips base
• Roba de joc equip femení
• Naming primer equip
• Naming Equip Base
• Naming equip femení
• Roba escalfament
• Transport primer equip
• Secció audiovisual
• Vídeo promocional 5’ descans retransmissió partit primer equip 
• Patrocini Partit 
• Descansos i temps morts a pista
• Zona VIP 
• Activitats complementàries
• Contingut Xarxes Socials



EL NOSTRE SOMNI
Volem tornar a veure una ciutat bolcada amb l’esport i amb el bàsquet

Estem aquí per quedar-nos i és el moment de relacionar-nos amb un 
ampli segment de la població local i nacional. 

Volem que el bàsquet lleidatà es converteixi en l’enveja d’arreu on 
portem el nom de la nostra ciutat i la nostra província i volem que 
l’empremta de la lleidatania duri en el temps. 

Estem aquí per quedar-nos i per aconseguir-ho volem millorar en tots 
els nivells: esportiu, formatiu, estructural i comunicatiu. Peró sense 
oblidar els valors que ens han fet arribar fins aquí i amb ells arribarem 
on ens proposem.

       SOM PARDINYES, SOM LLEIDA





CONTACTE

Ramón Gasque Suay - Responsable Comunicació

Tlf: 664 076 889
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