
Títol del projecte

Nom de la entitat

NIF de la entitat

Telèfon Persona de contacte

Descripció del projecte (breu descripció del projecte)

Correu electrònic

Categoria del projecte

Educació i esport de lleure

Foment i difusió dels hàbits i valors de l’esport

Igualtat d’oportunitats

Esport català al món

Investigació i recerca

Excel·lència, innovació i sostenibilitat



Objectius del projecte (objectiu o finalitat del projecte)

Nivell d’impacte (àmbit local, català, europeu...)

Beneficiaris del projecte 

Origen del producte i recursos bàsics (recursos humans, materials,...)

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que 
les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat “Premis Guardons de l’Es-
port”, la finalitat del qual és trametre la publicació que el ciutadà ha requerit. L’òrgan responsable del fitxer és la Fundació Catalana 
de l’Esport i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al c/ Guipuscoa 
23-28 08018 Barcelona.
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	Campo de texto 5: Davant la pandèmia de la COVID-19, que va impedir fer una presentació d’equips presencial com és habitual al club, des de l’equip de comunicació es va decidir apostar per una innovadora presentació online, en un fals directe a través de YouTube, amb vídeos de tots els equips de la casa de totes les categories, entrevistes amb els responsables de la secció, sortejos a xarxes ipresentació d’altres sorpreses com l’àlbum de cromos. També hi va haver un homenatge a aquells jugadors i jugadores que van retirar-se després de l’anterior temporada i entrevistes a alguns membres d’equips. Una iniciativa que enguany s’haurà de repetir amb la presentació per la temporada 2021-2022, degut a què per la pandèmia no és aconsellable fer una presentació amb tots els equips i jugadors (uns 450) junts.
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	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 9: Més enllà de l’objectiu de poder celebrar la presentació dels equips malgrat les circumstàncies del moment, volíem aportar-li el valor que mereix un acte així. Amb una realització televisiva molt curada i postproducció per afegir-hi chyrons i vídeos dels equips, això es va assolir. De la mateixa manera, s’augmentava la presència dels patrocinadors als vídeos .
	Campo de texto 10: Amb més d’un miler de visualitzacions, el vídeo es va situar ràpidament com un dels més vistos al canal del club. Impacte també molt positiu pel que fa a la participació de tots els equips, remarcant el sentiment de pertinença al club i a la secció, dos valors molt importants pel Junior.
https://www.youtube.com/watch?v=VU03j-S-qHs
	Campo de texto 11: La secció de hockey del Junior, que va guanyar una visibilitat que no tenia prevista en un any de pandèmia podent fer una presentació que molts altres clubs no van poder celebrar. També va generar més espai per a patrocinadors, amb anuncis i banners al vídeo així com sortejos entre els participants a xarxes dels diferents concursos de la presentació.
	Campo de texto 12: La realització del directe va anar a càrrec d’una empresa externa, que va cedir-nos el vídeo per fer-ne la postproducció des del nostre equip de comunicació.


