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Des de la seva fundació a finals de l’any 2009, el Club de Rugby Carboners de
Terrassa té com a objectiu principal fomentar i difondre la pràctica del rugbi i
els seus valors, així com participar de manera activa a les activitats socials del
seu entorn.

Valors com el respecte, la humilitat, la perseverança, el sacrifici o la integració
són la base del nostre esport i el motor principal del nostre treball. El foment
de l’esport basat en aquests valors dona més importància al camí per
aconseguir assoliments i victòries que a la victòria a qualsevol preu,
contribuint a millorar com a persones a tothom que el practica.

I és que en aquest punt, el rugbi té molt que aportar a la societat: el nostre
esport reuneix història, tradicions, actituds i valors que ho situen com una de
les millores eines per educar i ensenyar a recórrer aquest camí.

La historia del nostre club reflexa aquest propòsit, historia que encara que
sigui breu, mostra com la feina feta amb humilitat, de manera persistent i
arrelada al seu entorn acaba donant els seus fruits. A dia d’avui, i desprès de
12 anys d’esforç, el club compta amb dos equips sèniors masculí i un femení,
equips Sub18, Sub16 i Sub14, un equip de Rugbi Touch, així com una Escola
que promou el rugbi des de la base.

Encara ens queda un llarg camí per recórrer, però amb humilitat estem
segurs que continuarem en la bona línia, sumant esforços a la promoció de
l’esport.

Marie Teixidor
Presidenta del Club de Rugby Carboners de Terrassa
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QUÍ SOM

2009 

Naixement del Club de Rugby Carboners de Terrassa

2010/11 

Federació del club. Primera temporada de l’equip Sènior Masculí, a Tercera  

Divisió Catalana 

2011

Creació de l’equip Sènior Femení

2012/13

L’equip Sènior Femení juga la seva primera temporada, a Segona Catalana

2013 

Fundació de l’Escola de Rugby dels Carboners de Terrassa

2014

Creació del segon equip Sènior Masculí - Carboners B

2015/16

L’equip Sènior Masculí A es proclama campió de la Segona Divisió Catalana

2016/17

L’equip Sub 16 juga la seva primera temporada, a Segona Divisió Catalana

2017/18

L’equip Sènior Masculí A ascendeix a Divisió d’Honor Catalana

2018/19

L’equip Sènior Femení ascendeix a Primera Divisió Catalana



QUÍ SOM

PERFIL DELS CARBONERS

51% menors de 18 anys

28% entre 18 i 25 anys

16% entre 26 i 35 anys

5% majors de 35 anys

MÉS DE 160 JOVES AMB EMPENTA

71% Terrassa

10% Sabadell

5% Rubí

4% Sant Cugat

3% Viladecavalls

3% Ullastrell

2% Matadepera

2% Vacarisses



SÈNIOR MASCULÍ

L'equip masculí dels Carboners de Terrassa va aparèixer al 2009 amb la

fundació del club, iniciant-se en el joc del rugbi.

Al setembre del 2010, l'equip es federa per primer cop i disputa la primera

temporada a la Tercera Divisió Catalana, millorant els resultats any rere any.

A la temporada 2014/15 es va plantejar un nou repte de creixement del club:

la creació d’un nou equip sènior masculí, els Carboners B. En aquests 4 anys,

la progressió d’aquest equip ha sigut exponencial, formant nous jugadors i

aconseguint victòries fins a classificar-se pels play-off d’ascens a l’any 2019.

De manera paral·lela, el primer equip ha aconseguit els seus millors

resultats: proclamant-se campió de la Segona Divisió Catalana la temporada

2015/16, ascendint a Primera Divisió l’any 2017 i acabant primer de la fase

regular al 2018, amb el corresponent ascens a Divisió D’Honor Catalana.

2016 - CAMPIÓ DE SEGONA CATALANA
2018 – ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR CATALANA



SÈNIOR FEMENÍ

UN EQUIP CONSOLIDAT

L’any 2011 va començar a gestar-se l’equip femení de les Carboneres de

Terrassa, amb la participació d’un total de 14 jugadores als entrenaments i

disputant els seus primers partits amistosos.

Durant la temporada 2013/2014, l’equip comença a jugar de manera oficial a

la modalitat de Rugbi XV al grup B d’equips catalans federats. Des

d’aleshores, l’equip va competir de manera federada a la Segona Divisió

Catalana fins a l’any 2018,quan va aconseguir el primer ascens a la Primera

Divisió Catalana.

Actualment l’equip femení compta amb 30 noies, convertint el nostre equip

en un dels més nombrosos del Rugbi català.



El Club de Rugby Carboners de Terrassa compta amb equips a totes les

categories inferiors (Sub 14, Sub 16 i Sub 18), que aprenen a competir a les

diferents lligues catalanes, disputant partits cada cap de setmana per tota

Catalunya.

És de destacar que aquest equips són mixtes fins als 16 anys, ensenyant així

valors com la igualtat, el respecte o el companyerisme al nens i nenes des

del seu inici a la competició, i treballant així tant la part física com mental per

que arribin a ser jugadors i jugadores de màxim nivell tant dins com fora

dels terrenys de joc.

CATEGORIES INFERIORS

GAUDINT DEL PRESENT, ASEGURANT EL FUTUR



ESCOLA CARBONERA

TREBALLANT PEL RUGBI DES DE LA INFÀNCIA

Des de l’any 2012, l'Escola de Rugbi dels Carboners de Terrassa realitza una

tasca de formació de joves promeses a mig i llarg termini per aportar als

equips sèniors jugadors ben preparats, amb una bona tecnificació i una molt

bona cultura de rugbi.

El creixement de l’Escola està sent exponencial en la seva petita història,

duplicant el número d’integrants cada any respecte a l’anterior. Actualment

l’Escola compta amb 40 nens i nenes de edats compreses entre els 4 i els 12

anys, sota la responsabilitat de 10 educadors tant en la formació del rugbi

com en l’educació d’infants.

Un o dos cops al mes tots els nens i nenes de l’Escola participen a trobades

amb altres escoles de rugbi per tota Catalunya, trobades en les que

participen entre 200 i 300 nens i que compten amb gran afluència de públic

(al voltant dels 400-500 espectadors).



INFLUÈNCIA GEOGRÀFICA

Les competicions on participen els equips

Carboners s’encuadren dins de l’àmbit català.

MÉS DE 250 PARTITS DISPUTATS A L’ANY 



COMPETICIONS OFICIALS I AMISTOSOS

• Lliga Primera Catalana - Sènior Masculí A

Octubre a Abril – 18 jornades

• Lliga Tercera Catalana - Sènior Masculí B

Octubre a Abril – 18 jornades

• Lliga Primera Catalana - Sènior Femení

Octubre a Abril – 18 jornades

• Lligues de categories inferiors: sub14, sub16 i sub18

Octubre a Juny – 18 trobades

• Trobades Escola Carbonera

Octubre a Juny – 12 trobades

• 4 partits amistosos per temporada i equip

ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS

• Castanyada - Oct

• Movember - Nov

• Diada de Minyons - Nov

• Campanya de Nadal - Dec

• Carnestoltes – Feb

• Diada Carbonera - Maig

• Fira Modernista - Maig

• Festa Major de Terrassa - Jul

ACTIVITATS DEL CLUB

365 DIES A 
L’ANY 

REPARTINT 
CARBÓ

TALLERS

• Clases d’educació física a escoles i
instituts de Terrassa

• Jornades del Consell Esportiu de
Terrassa

• Tallers de inclusió social a través
del rugbi

• Activitats extraescolars de rugbi



VINCULATS AMB TERRASSA

MEMBRES ACTIUS DE LA CIUTAT



ELS NOSTRES SEGUIDORS

Els equips carboners compten amb una grada consolidada: més de 200

famílies carboneres i simpatitzants de les entitats amigues de Terrassa

venen a veure jugar els equips sèniors..

MÉS DE 2.000 AMICS RECOLZANT ELS EQUIPS



REPERCUSSIÓ ALS MITJANS

Aparicions setmanals als principals mitjans de comunicació, tant locals com

comarcals (veure en detall al document Annex).

COMUNICANT ELS VALORS DEL RUGBI



FORTA PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

UN DELS CLUBS DE RUGBI
MÉS SEGUITS A CATALUNYA

Més de 1.900 fans a Facebook

Visibilitat: 5.000 persones impactades/setmana

Actius des de 2009

1.555 seguidors

Compte actiu des de 2012

Més de 2.000 seguidors

Més de 9.000 tweets

Actius des de 2012



EL NOU CAMP DE RUGBI DE TERRASSA

El passat 18 de maig de 2019 es va posar la primera pedra del que és el

Complex Esportiu Municipal de Les Fonts.

El camp és compartit amb la U.D. Les Fonts i de fet, ja ens hi hem traslladat

des d’aquest mes de setembre.

No tenim cap mena de dubte que el trasllat a les noves instal·lacions

permetrà al club créixer de manera exponencial, incrementant el número de

fitxes federatives i especialment promovent el rugbi de base entre els més

petits.

La bona ubicació del futur camp, just al costat de la Estació FGC de Les Fonts

i de l’autopista C-16, aproparà el rugbi a totes les persones que vulguin

descobrir aquest esport, tant de Terrassa com dels municipis del voltant.

LES MILLORS INSTAL·LACIONS PER PRACTICAR RUGBI



OPORTUNITAT DE PATROCINI

Parlar de rugbi és parlar de respecte, unió, joc net, esforç, perseverança,

sacrifici, superació... En definitiva, una activitat que va més enllà de l’esport,

que és una autèntica filosofia de vida que ajuda a fer millores persones.

Associant la seva marca al món del rugbi, farà que aquesta es vesteixi amb

els valors que aquest esport té com bandera, millorant la seva visibilitat i

creant un valor afegit més enllà del producte en sí mateix.

En conseqüència, publicitant-se dins del món del rugbi i contribuint a la seva

difusió, la seva marca passarà a formar part de l’univers rugbier, on tot

jugador, aficionant o simple seguidor té en alta estima el concepte de

pertinença al col·lectiu, a una gran família.

El sentiment de pertinença al col·lectiu fa del rugbier un entusiasta a l’hora

de desenvolupar-se dins d’aquest entorn tant en l’esport con a la seva vida

quotidiana, sent propens a consumir marques que aposten per aquest

esport ajudant-lo així a créixer.

És per tot això que el client rugbier és un seguidor fidel, totalment alineat

amb la marca, per al que un anunci vinculat al rugbi no només es jutjat des

de un punt de vista racional, sinó també amb una basant emocional que

implica un fort lligam amb la marca.

EL SENTIMENT DE PERTINENÇA A UNA GRAN FAMÍLIA
FA QUE EL CLIENT RUGBIER SIGUI LLEIAL A LA MARCA



L’objectiu dels Carboners és continuar creixent esportivament, consolidant el

Rugbi a Terrassa i continuar oferint als joves del Vallés la pràctica d’un esport

que promou el respecte, la integració, el joc d’equip i l’esforç. Així doncs, el

patrocini del club permet associar aquests valors a la seva marca, millorant

la seva visibilitat i vinculació a la ciutat.

Des del club volem donar prioritat a les necessitats dels nostres

patrocinadors, oferint els següents paquets flexibles i adaptables:

Patrocinador Or

Patrocinadors Plata

Patrocinadors Bronze

Col·laboradors

Altres possibilitats

OPORTUNITAT DE PATROCINI

ELS CARBONERS, COMPROMESOS
AMB ELS NOSTRES PATROCINADORS



Drets associats:

✓ FRONTAL SAMARRETA DELS 6 EQUIPS I DE L’ESCOLA

✓ LOGOTIP PRINCIPAL A ACTES SOCIALS I PANCARTA A PARTITS

✓ POSICIÓ PRINCIPAL A LA WEB DEL CLUB

✓ ACTIVACIÓ BASE DE DADES DEL CLUB – 3 COPS A L’ANY

✓ PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS. ACTIVACIÓ COMUNITAT

Cost anual: A partir de 1.000 €

PATROCINADOR OR

MÀXIMA VISIBILITAT



Drets associats:

✓ ESQUENA O MÀNIGA SAMARRETA DELS 6 EQUIPS I DE L’ESCOLA

✓ ANUNCI A LA WEB DEL CLUB

✓ LOGOTIP A ACTES SOCIALS I PANCARTA A PARTITS

✓ ACTIVACIÓ BASE DADES CLUB - 1 COP L’ANY

✓ PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS. ACTIVACIÓ COMUNITAT

✓ Cost anual: A partir de 600 €

PATROCINADORS PLATA

MÀXIMA VISIBILITAT



Drets associats:

✓ LONA PUBLICITÀRIA AL CAMP DE LES FONTS (2m X 1m)

✓ ANUNCI A LA WEB DEL CLUB I PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS. ACTIVACIÓ

COMUNITAT

Cost Anual: A Partir de 400 €

PATROCINADORS BRONZE

MÀXIMA VISIBILITAT



En funció de les necessitats del patrocinador i la seva aportació, es pot

integrar en els següents elements:

✓ SAMARRETES D’ESCALFAMENT

✓ PETOS TÈCNICS D’ENTRENAMENT

✓ MERCHANDISING DEL CLUB

✓ PROTECTORS DELS PALS

ALTRES POSSIBILITATS

MÀXIMA 
VISIBILITAT



Marie Teixidor– 609 658 663

presidencia@carboners.cat

CONTACTE

CARBÓ, CARBÓ, CARBÓ!!!

mailto:patrocinadors@carboners.cat


La nostre prioritat és continuar treballant per a formar millors persones a

través del rugbi, i amb la vostra ajuda podrem fer-ho possible. Moltes gràcies

per la vostra atenció.

Rebeu una forta abraçada carbonera!

Club de Rugby Carboners de Terrassa

MOLTES GRÀCIES!

CARBÓ, CARBÓ, CARBÓ!!!


