
  

 

 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Aproximadament un any després del Mundial d’Handbol femení a casa nostra, 

celebrat al mes de desembre de l’any passat i aprofitant l’empenta generada per 

l’èxit de l’esdeveniment i visibilitat que vam tindre a través de la campanya 

“HANDBOL AL CARRER” i “GAS A l’HANDBOL”, des de l’àrea tècnica de la 

Federació Catalana d’handbol i des de l’àrea de Promoció volem seguir remant i 

seguir donant més visibilitat al nostre esport.  És per això que volem seguir 

treballant en aquesta línia per seguir captant l’interès de nous i noves esportistes.  

 

A tal efecte proposem que us torneu a sumar a la campanya “HANDBOL AL 

CARRER” d’enguany. 

 

Aquesta  activitat de promoció d’handbol la realitzarem a partir de l’1 de 

desembre fins a final de temporada 22-23.  Volem que ciutats, barris i pobles 

visquin i projectin l’handbol aprofitant l’empenta generada arrel de les anteriors 

activitats. 

 

Com ho farem? 

 

• Vosaltres escolliu la data, el lloc i el format d’activitat que més us 

convingui: 

• Entrenaments i/o partits d'handbol en llocs emblemàtics de la ciutat/poble. 

• Partidets de Mini Handbol amb equips del mateix club o de la mateixa 

zona en llocs emblemàtics de la ciutat/poble. 

• Partits oberts amb jugadors/es del club i qui es vulgui apuntar per provar 

l'handbol. 

• Circuits d'habilitats individuals  d'handbol obertes a tots els participants 

(amb jugadors i jugadores del club fent de dinamitzadors). 

• Oferir-se a ser seu d’un entrenament de la Selecció Territorial o Selecció 

Catalana o Selecció de Platja. 

• Altres propostes. 



  

 

 

 

La Federació us facilitarà uns cartells editables (en format unificat) i disposa 

d’uns Packs de promoció (material i banderoles) que podreu demanar. 

I plegats en farem la màxima difusió i visibilitat del nostre esport.  

 

 

Adhesió -  “HANDBOL AL CARRER” 

 

Per poder gestionar correctament l’activitat ens haureu d’enviar un correu a 

promocio@fchandbol.com  amb un mes d’antelació a l’activitat que es 

realitzarà, amb la següent informació: 

 

Club: 

Data esdeveniment i lloc: 

Persona de contacte: 

Telèfon: 

Mail: 

 

Especificar la proposta detallada de l’activitat que es durà a terme. 

 

La FCH inclourà un Pack de regal a tots els clubs que realitzin aquesta activitat. 

 

Animeu-vos a participar en aquesta nova edició de l’Handbol al Carrer i  per 

qualsevol consulta o  dubte us podreu adreçar via correu a 

mailto:promocio@fchandbol.com o trucant a la Federació Catalana d’Handbol al 

93 6010101. 
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