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Protagonitzi la  
jugada magistral per 
a la seva empresa



Els escacs són una activitat mil·lenària practicada per milions de persones arreu 
del Món. a catalunya és un esport tradicional amb milers de seguidors de totes les 
edats que juguen a escacs en centenars de tornejos repartits per tota la geografia. els 
escacs són l’únic esport reconegut pel coi (comitè olímpic internacional) que es pot 
practicar per internet.  

història i
modernitat



“Els escacs són una  
inversió estratègica 
de futur.”



Valors dels escacs

“Els escacs són un joc pel seu format, un art per la seva bellesa 
i una ciència per la seva dificultat” 

 tigran Petrosian, campió del Món d’escacs (1963-1969).

valors

ObErt 
Des de nens i nenes fins a jugadors sèniors. 
tothom pot jugar als escacs.

Educatiu 
els escacs s’introdueixen a les escoles per 
millorar les aptituds acadèmiques dels 
alumnes. 

SOStEniblE  
es pot practicar en qualsevol indret i no cal 
esmerçar-hi molts recursos per jugar-hi.  

Fair play
el bon ambient i la germanor caracteritzen 
els escacs. 

tEcnOlògic 
La informàtica i internet són dos mons 
vinculats estretament als escacs. 

Salut
combat l’alzheimer. L’oMs (organització 
Mundial de la salut) recomana practicar els 
escacs per evitar l’alzheimer. 



els escacs a casa nostra (2014):

els escacs han estat reconeguts com a assignatura escolar i activitat recomanada 
per unanimitat de tots els partits a la comissió d’Educació i Esport del congrés de 
diputats, seguint les recomanacions del parlament Europeu.  

notorietat

tornejos homologats: 84

Partides oficials disputades: 58.296

escaquistes federats: 7.389

Participants circuit català d’escacs internacionals: 3.154

Bossa de premis circuit català d’escacs internacionals: 108.390 €



Barcelona: 127
tarragona: 37
Lleida: 26
Girona: 25

Barcelona: 5.042 (68,24 %)
tarragona: 887 (12,00 %)
Lleida: 581 (7,86 %)
Girona: 879 (11,90 %)

clubs federats: 
215

esportistes federats: 
7.389 

Els escacs són un esport de proximitat. Podem trobar un club d’escacs arreu, sense 
haver de desplaçar-se lluny de la població d’origen, per fomentar la passió pels escacs. 

el tauler català



un gran ventall
de competicions

·  circuit català d’Escacs internacionals.  

·  Magistral ciutat de barcelona.  

·  campionat de catalunya d’edats (sots-8 a sots-18).  

·  Memorial david garcía ilundáin.  

·  lliga catalana de la divisió d’Honor.  

·  campionats de catalunya individuals absolut, 
Femení i Sènior (Veterans).  

 · participació de la Selecció catalana Sènior en el 
campionat d’Europa.   



Dones: 7,46 %.

HoMes: 92,54 %.

el perfil de
l’escaquista

Menors de 14 anys: 17,68 %

14-18 anys: 13,04 %

18-65 anys: 59,08 %

Majors de 65 anys: 10,09 %



comunicació
intel·ligent

Els escacs tenen cada cop més presència en els mitjans gràcies a la feina 
realitzada els darrers anys per esportistes, periodistes especialitzats, 
federacions i clubs.

internet és un dels canals de comunicació on els escacs obtenen més 
protagonisme. La Federació catalana d’escacs ha modernitzat la seva web i ha 
digitalitzat la seva capçalera, el Butlletí d’escacs, revista de referència en el món 
de les 64 caselles que també trobem en format paper amb un tiratge de 500 
exemplars i periodicitat anual, en la versió impresa, i mensual amb continguts 
d’actualitat en la versió online per internet.



Web: www.escacs.cat                         

863.961 visites durant el 2014

retransmissions online en directe                    

351.526 visites durant el 2014

escacs 2.0

els canals online s’han convertit en les vies de comunicació 
naturals de l’univers de les 64 caselles. L’esport mental té veu 
pròpia a la xarxa a través del web escacs.cat i de pàgines 
i blogs especialitzats, on el trànsit d’usuaris és molt elevat 
perquè sempre es mesura en milers de connexions diàries. 
Les retransmissions de partides en directe ha suposat un punt 
d’inflexió a l’alça en el nombre d’internautes que segueixen 
els escacs de forma virtual.  



ressò en  
els mitjans

els escacs tenen bona premsa
Grans mitjans escrits com Mundo Deportivo, sport, el Periódico i Punt avui 
han mencionat els escacs a casa nostra mercès als conveni subscrit amb l’UFec 
(Unió de Federacions esportives catalanes) i a la tramesa de notes de premsa 
enviades des de la pròpia federació. els escacs també han obtingut ressò 
a tV3, rac1 i catalunya ràdio. L’emissora cooltura FM emet un programa 
setmanal que comenta l’actualitat del tauler català.



patrocini



patrocini 
de prestigi

els escacs estan envoltats d’un aura de prestigi, distinció i intel·ligència que el 
fan un esport especial. Moltes empreses de primer nivell com Santander, KpMg, 
pepsi i Fujitsu, i institucions com la generalitat de catalunya, han decidit que els 
escacs són un excel·lent trampolí per potenciar la seva marca o per ressaltar la seva 
notorietat, adoptant via patrocini, o llançant creatives campanyes de publicitat, els 
valors d’aquesta activitat universal. els escacs són un excel·lent aliat per potenciar les 
polítiques de comunicació empresarial.  

Proposem quatre fórmules de patrocini per reforçar, encara més, la vostra imatge 
corporativa i el relleu de la vostra marca fixada en l’excel·lència que traspuen els escacs.

també oferim dissenyar un pla de patrocini a mida que millor s’adapti a les necessitats 
de comunicació de l’empresa patrocinadora. 

opcions de Patrocini:

· torre
· dama
· rei
· escacs a l’escola



oPciÓ torre

· inclusió de la marca patrocinadora en les implementacions 
gràfiques de 3 competicions oficials de la Federació catalana 
(s’exclouen els tornejos del circuit).  

·  difusió web escacs.cat. 
·  Difusió per un període de 3 mesos de banner de la marca/empresa 

al lloc web de la Federació catalana. 
·  Difusió durant 3 mesos de posts de la marca/empresa al lloc web. 

·  cessió d’espai indoor corporatiu durant el desenvolupament 
dels tornejos (no inclou personal, ni les despeses derivades del 
muntatge de l’stand).

·  Mitjans de comunicació 
·  tramesa a mitjans de Premsa, ràdio i webs especialitzades de la 

nota de premsa del torneig. 

es garanteix exclusivitat del sector d’activitat o modalitat de marca de l’empresa patrocinadora.

1.000 €



oPciÓ dama

· inclusió de la marca patrocinadora en les implementacions gràfiques 
de 6 competicions oficials de la Federació catalana (es poden escollir el 
Magistral ciutat de Barcelona i el Memorial David García ilundáin) + tots els 
tornejos del circuit català d’Escacs internacionals. 

· difusió web escacs.cat. 
 · Difusió per un període de 6 mesos de banner de la marca/empresa al lloc  

 web de la Federació catalana. 
 · Difusió durant 6 mesos de posts de la marca/empresa al lloc web. 

· cessió d’espai indoor corporatiu durant el desenvolupament dels tornejos 
(no inclou personal, ni les despeses derivades del muntatge de l’stand). 

· Mitjans de comunicació 
 · tramesa a mitjans de Premsa, ràdio i webs especialitzades de la nota de  

 premsa del torneig. 

2.000 €

es garanteix exclusivitat del sector d’activitat o modalitat de marca de l’empresa patrocinadora.



oPciÓ rei

· inclusió de la marca patrocinadora en les implementacions gràfiques de 
totes les competicions oficials + tots els tornejos del circuit català d’Escacs 
internacionals. 

· difusió web escacs.cat. 
 · Difusió per un període de 12 mesos de banner de la marca/empresa al lloc web de  

 la Federació catalana. 
 · Difusió durant 12 mesos de posts de la marca/empresa al lloc web. 

· cessió d’espai indoor corporatiu durant el desenvolupament dels tornejos + Festa 
catalana dels escacs (no inclou personal ni les despeses derivades del muntatge de l’stand). 

· organització a càrrec de la Federació, dins les instal·lacions de la marca/empresa 
patrocinadora, d’una exhibició de partides simultànies d’escacs (màxim 25 taulers) 
on el personal de l’empresa tindria l’oportunitat de jugar contra un Mestre top català.   

· Mitjans de comunicació 
 · tramesa a mitjans de Premsa, ràdio i webs especialitzades de la nota de premsa  

 del torneig. 

es garanteix exclusivitat del sector d’activitat o modalitat de marca de l’empresa patrocinadora.  

3.000 €



oPciÓ escacs a l’escola

el Departament d’ensenyament de la Generalitat de catalunya, la Federació catalana 
d’escacs, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida són les institucions 
promotores del programa escacs a l’escola, creat per aprofitar l’alt contingut 
pedagògic dels escacs entre els nens i nenes de l’escola primària en horari lectiu. 141 
escoles de tot catalunya participen en aquest programa que ha estat valorat molt 
positivament per totes les institucions implicades al llarg del seus 3 anys de vigència. 

us oferim vincular la vostra marca i imatge al programa Escacs a l’escola donant 
suport a aquesta iniciativa pedagògica que impulsarà el compliment de les vostres 
polítiques de responsabilitat Social corporativa (rsc).   

·  inclusió de la marca patrocinadora en les implementacions gràfiques de     
totes les competicions organitzades dins del programa Escacs a l’escola. 

 
· difusió web escacs.cat. 
 ·  Difusió durant tot el curs escolar del banner de la marca/empresa al lloc web de la  

 Federació catalana dedicat a la campanya escacs a l’escola. 
 ·  Difusió durant tot el curs escolar de posts de la marca/empresa al lloc web de la  

 Federació catalana dedicat a la campanya escacs a l’escola. 

·  cessió d’espai outdoor/indoor corporatiu durant el desenvolupament dels 
tornejos organitzats sota el programa escacs a l’escola. 

1.000 €



contacte

MiquEl caStEllS i briOnES

Mòbil: 610 510 488

mcastells@patrocinium.cat

www.patrocinium.cat


