
Festa Infancia 3ª Edició 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 



La Penya Blaugrana de Sant Cugat organitza la 3a edició de la Festa de la Infància, el proper 15 de 
Juny 2013 a les instal•lacions municipals de Can Magí. La Festa de la Infància es una iniciativa de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat que pretén difondre els valors entre els més petits amb una proposta 
lúdica, cultural i d'entreteniment. L'organització preveu superar els 500 participants de l'any passat. 
L'activitat té la col•laboració de més d'una vintena d'entitats, i el suport del FC Barcelona i de 
l'Ajuntament. 
Amb el propòsit d'acostar la realitat de les persones amb discapacitat, aproximar-los al reciclatge i la 
sostenibilitat, a la cultura catalana, al respecte als animals i proposar-los la pràctica esportiva com a 
gaudi, la Penya ofereix als nens d'entre 3 i 12 anys un matí divers i ple d'activitats. 
El camp municipal de Can Magí es transformarà en un gran espai d'entreteniment. El terreny de joc es 
dividirà en dues zones per a la pràctica futbolística entre diferents escoles, el lleure esportiu i educatiu 
i el futbol inclusiu entre altres. L'espai cultural, que inclourà actuacions musicals, lectura i conta-
contes, estarà ubicat darrera de la graderia. La creativitat la podran expressar en els diferents tallers 
que trobaran just a l'entrada del recinte i a l'avinguda de Ragull, on hi haurà els inflables. 
Us hi esperem a tots el 15 de juny! 
 
Josep Mª Félez 
President Penya Blaugrana de Sant Cugat 
  

 































15 de Juny de 2013

PENYA BLAUGRANA SANT CUGAT

de 10:00h a 14:00h
entrada gratuïta

LOCALITZACIÓ

FESTA DE LA

INFÀNCIA

Camp
Municipal
Can Magí

Sant Cugat
del Vallès

Coordenades
41.4806°N 
2.0908°E

ENTITATS COL·LABORADORES

CEIP COLLSEROLA

TALLER JERONI DE MORAGAS

Participen a la Festa de la Infància www:pbsantcugat:com

Imprès a Gràfiques Aris S.L



Zona A
De 10:00 h. a 13:30 h.
Partits de futbol de nens de segon de primària, 
entre l’Escola Gerbert d’Orlhac, CEIP Collserola i 
l’Escola Thau

Zona B
Lleure esportiu i educatiu “Feines de granjer” a 
càrrec de Team Partners

Activitat del paracaigudes de colors a càrrec de 
Dinamiks

Activitat esportiva de futbol inclusiu a càrrec del 
Taller Jeroni de Moragas

Repartiment de sucs a càrrec de McDonalds

Zona C
11:00 h. Actuació dels alumnes de l’Escola de Mú-
sica Tradicional de Sant Cugat

11:30 h. Lectura del conte “L’adopció del Tró” a 
càrrec de l’asociació FAADA

12:00 h. Conta contes “Els cinc continents dins 
dels guants” a càrrec del Lladre de guants blancs.

     Punt d’atenció de la Creu Roja

Zona D
Al llarg del matí hi trobareu:
Tallers d’iniciació als instruments tradicionals a 
càrrec de l’EMTSC
Taller d’anglès a càrrec de Mab Languages
Taller d’artesania en bisutería a càrrec del Taller 
Jeroni de Moragas
Jocs de taula familiars a càrrec de Lu2
Taller de cupcakes a càrrec de la Cookiteca
Actuació del Mag
Taller de pinta-cares a càrrec del Taller Jeroni de 
Moragas
Actuació del Pallasso
Gran Mural per pintar en record de la festa

Lloguer de gots a càrrec de l’associació de perso-
nes amb trastorn del desenvolupament intelectual 
i malaltia mental de Sant Cugat, Taller Jeroni de 
Moragas

Zona E
Al llarg del matí hi trobareu: 
Atracció inflable per reciclar saltant! de l’Agència 
de Residus de Catalunya
(activitat a partir de 3 anys)

El castell inflable de Dinamiks
 
Taller de dibuix dins del Bus School de Jovi

Taller d’inmersió en el món dels cavalls a càrrec de 
la fundació d’hipoteràpia Federica Cerdà

Maquillatge de cares animals a càrrec de FAADA

Passejades de gossos i xerrades de gossos i gats a 
càrrec d’El cau amic

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS MAPA DELS ESPAIS
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Entitats col·laboradores Festa de la Infància 2013 
 
 
Lu2 
 
Lu2 experts en jocs de taula, és una empresa vallesana, que s’ha  especialitzat en 
apropar l’extens i desconegut món del joc taula a les famílies, escoles… Després de 
seleccionar entre l’extens assortit del mercat (nacional i internacional), seleccionem 
aquells jocs que destaquen pels seus components educatius, jugabilitat, qualitat… i 
sobretot per les estones de diversió que ofereixen (el nen veu un joc, els 
pares/educadors veuen una eina de desenvolupament). 
Per facilitar el coneixement d’aquest món fem tallers a escoles, assessorem en la 
creació d’espais de jocs, preparem tastets de jocs, tàperjocs… 
 
 
Dinamiks 
 
A Dinamiks treballem des del joc, l'esport i els valors per aconseguir el nostre 
compromís amb els somriures, la il·lusió, l’alegria, el benestar, la diversió i el 
dinamisme. 
 
 
MaB Languages 
 
A MaB Languages treballem fent servir una metodologia activa i dinàmica, seguint un 
enfocament d'aprenentatge anomenat CLIL, en català, AICLE (Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengües Estrangeres). 
 
 
Taller Jeroni de Moragas 
 
El Taller Jeroni de Moragas és una organització de professionals amb vocació i 
convenciment de que la inserció social de les persones amb Trastorn del 
Desenvolupament Intel·lectual i Malaltia Mental, no és nomes abastable sinó 
imprescindible per aconseguir una societat equilibrada, tolerant i sòlida. 
 
 



FAADA 
 

És una entitat sense ànim de lucre per la protecció de tots els animals fundada l´any 

2004. Treballa per informar i conscienciar a la societat sobre la necessitat de coexistir 

respectuosament amb tots els éssers vius així com per alleujar-ne el seu patiment. Els 

quatre eixos directrius de treball son el pedagògic, a través de la conscienciació i la 

formació, el legal, a través de la implementació de nova normativa més evolucionada i 

proteccionista, el social, incidint en la bona pràctica de tots els agents socials i l´acció 

directa, a través del rescat, atenció de fauna, apadrinament i adopció d´animals de 

companyia. 

 

 
Escola de Música Tradicional de Sant Cugat (EMTSC) 

L'Escola de Música Tradicional és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la 

formació de músics en l'àmbit de la música tradicional catalana a partir dels 2 anys. 

Dels 2 als 7 anys els nens i nenes tenen la oportunitat de fer una sensibilització 

musical i cultural, on poden conèixer els instruments, cançons, danses, festes i figures 

festives de Sant Cugat i d'arreu del territori dels Països Catalans. Sempre treballant des 

del respecte, l'escolta, el treball en equip, la imaginació, la creativitat, etc. A partir dels 

8 anys, l'infant pot triar un instrument en base als seus coneixements previs, per a 

aprofundir en la seva tècnica i així poder arribar a ser un bon instrumentista. La 

pràctica de l'instrument s'acompanya amb una formació de llenguatge musical, 

harmonia, composició, conjunt instrumental i coneixements necessaris que permetran 

completar la seva formació com a músic. 

 
 
Cau Amic 

CAU AMIC és una associació, grup d'amics dels animals, que voluntàriament i de forma 

altruista dóna auxili i acollida temporal a animals de companyia abandonats o perduts 

que ho necessiten, sempre amb la finalitat de trobar per a ells una llar on se'ls vulgui i 

rebin el tracte i l'afecte que es mereixen. La nostra estructura es basa exclusivament 

en el voluntariat, persones que donen desinteressadament el seu temps i el seu afecte 

als nostres animals. Tot i que encara som pocs voluntaris ens hem organitzat bastant 

bé i esperem que més gent vulgui participar en aquesta gran aventura que és la 

protecció dels animals 

 
 
Federica Cerdà 

Som una entitat privada sense ànim de lucre, en la que treballem dia a dia amb la 

finalitat de millorar la qualitat de nens i joves amb algun tipus de discapacitat, 

mitjançant teràpies amb cavalls (hipoteràpia). 

La Hipoteràpia és una activitat terapèutica que utilitza el moviment del cavall al pas. 



Teampartners 

Teampartners és una empresa de gestió esportiva que es dedica a l'oferta de serveis 
integrals relacionats amb l'activitat física en qualsevol de les seves modalitats. Tenim 
com a garantia l'experiència que ha estat adquirida, precisament, en la gestió de 
serveis i d'instal.lacions esportives públiques, concretament a la zona del Vallès. Els 
nostres valors són: 

-L'interès professional del nostre equip humà per la millora de la qualitat dels serveis 
esportius. 

-La nostra motivació envers la col·laboració amb les institucions públiques i privades, 
que valorem com decisives en la funció de la promoció esportiva. 

-La nostra experiència en la gestió de la programació i desenvolupament dels 
programes i equipaments esportius. 

Teampartners SL té com a valor afegit l'experiència de les persones que posa davant 
dels projectes que desenvolupa. Els perfils professionals que conformen el nostre 
equip engloben tots els processos de la gestió: docència, administració, recepció, 
manteniment, neteja, direcció, etc. 

 

Jovi 
 
JOVI és una empresa amb el 100% de capital català dedicada a la fabricació de 
productes destinats al foment i desenvolupament de l’educació artística.  
Amb 70 anys d’experiència acumulada, en la actualitat, JOVI es una de las líders 
mundials del sector, amb presència en més de 88 països i delegació pròpia a Mèxic.  

 
Lladre de Guants Blancs (Roger Coromines) 

La imatge que em ve al cap quan penso en la figura d’un lladre de guants blancs és la 
d’una persona elegant, vestida de negre i que s’aproxima en la manera de fer a la d’un 
bon prestidigitador. Algú que és capaç de robar-te sense que te n’adonis i que 
t’arribaria a sorprendre la delicadesa amb la qual executa el gestos. És precisament a 
partir d’aquí (sabent que encara em queda molt camí per recórrer) que jo també 
voldria robar-vos. A través d’una gesticulació que només vol acompanyar la veu i, 
d’aquesta manera, prendre-us la tristesa, les angoixes o qualsevol preocupació. 
Aconseguir que les oblideu subtilment, viatjant per un camí que tingui un bon final. 
Fer-vos degustar alguna cosa que s’aproximi a un instant de felicitat encara que sigui 
temporal. Només per això ja haurà valgut la pena. 

 
 

 

 



Dr Sapastre Lluís Yuste 

Dr. Sapastre Clown, des del 1998 és pallasso i animador infantil, especialitzat 

en aniversaris, comunions, cases de colònies, restaurants, hotels, escoles i festes 

majors. 

Des del 2005, fent de pallasso d´hospital, a la Vall d´Hebron, St. Joan de Deu, 

col·laborant amb l’associació de nens malalts del cor, ACCIC: www.aacic.org  

 
 

Cookiteca 

Cookiteca és un espai dedicat als amants de la cuina on trobaràs tallers a la teva mida: 

tant de reposteria com de cuina tradicional, nivell bàsic o avançat, per a adults i nens, 

amb horaris pensats per tothom… Aquí els cuinetes se senten com a casa! A més tenim 

una botiga plena d’estris que et faran la vida més fàcil i d’ingredients diferents per a 

que innovis amb les teves receptes de sempre. Passa’t per la Plaça Pere San nº8 i 

estarem encantats  d’assessorar-te! 

 
També participen: 

 

• Escola CEIP Gerbert d’Orlhac 

• Escola CEIP Collserola 

• Escola Thau 

• Agència de Residus de Catalunya 

• Mag Vaxi 



                 REGLAMENT TORNEIG FUTBOL 7 

FESTA INFÀNCIA 15 de juny 

Documentació: 

a) Cada equip lliurarà a la organització una relació de jugadors 

b) En aquesta relació ha de constar el nom i cognoms del jugadors  i el 
dorsal que portaran 

c) El torneig es regirà per les normes i el reglament esportiu de la            
Federació Catalana de Futbol 

Sistema competició: 

      Es jugarà una lligueta amb el format de tots contra tots 

Puntuació: 

a) Partit  guanyat 3 punts 
b) Partit empatat 2 punts 
c) Partit perdut 1 punt 

Criteris de classificació: 

En cas d’empat entre dos equips o més es desempatarà per: 

1 Gol average particular entre equips 
2 Diferencia de gols anotats  i encaixats 
3 Gols a favor  
4 Per sorteig 

 

Temps de joc: 

a) Els partits tindran una durada de 20 minuts sense mitja part 

b) Entre partit i partit hi haurà un temps de descans de 5 minuts 



c ) A l’acabar els partits, els responsables signaran un acta on quedarà 
reflectit el resultat final 

Sancions 

a) Un jugador serà suspès pel següent partit, en cas de ser expulsat 
b) Si existeix un cas greu es tractarà per la direcció del torneig 

   

Modificacions: 

L’organització es reserva el dret a fer les modificacions que cregui                
oportunes, encara que no estiguin reflectides en aquest reglament 

 



3a. edició de la Festa de la Infància 2013 

Dissabte 15 de juny ha tingut lloc la 3a edició de la Festa de la Infància de 10:00h a 14:00h. Més de 
30 entitats han patrocinat i col•laborat aquesta diada organitzada per la Penya Blaugrana de Sant 
Cugat. Centenars de nens han pogut gaudir de l’amplia oferta que les diferents entitats els hi tenien 
preparades. 
L’entrada ha estat lliure i gratuïta per a tots els nens i nenes de Sant Cugat. 
A la inauguració i tallada de cinta han assistit el regidor d’esports Xavier Tizón, el regidor de Serveis 
Socials i Joventut Raul Grangé i la Sra. Lola Bou, Vicepresidenta de la Fundació del FC Barcelona. 
Durant els parlaments el president de la PBSC Josep Maria Félez ha volgut transmetre l’esforç que 
l’entitat està duent a terme darrerament en l’àmbit de caràcter social i cultural a la ciutat, i 
desvincular-ho de tota la feina que es fa en l’àmbit purament esportiu. El regidor Tizón ha recollit el 
testimoni i ha encoratjat a l’entitat a seguir en aquesta línia. La Sra. Lola Bou ha destacat la gran 
feina que la PBSC està fent en tot el àmbit social i cultural, i s’ha compromès a que la Fundació 
tornarà a donar suport a la quarta edició de la Festa de la Infància. 
Els codirectors de la Festa, l’Esther Alòs i Joan Carles Galofré han fet una valoració més que positiva 
d’aquesta edició, i han volgut agrair la col•laboració de totes les entitats que han volgut participar-hi 
de forma desinteressada. 
La Festa ha comptat amb un Speaker de gala, l’Àlex López, subdirector i Cap d’esports del Diari de 
Sant Cugat, el qual ha conduit de forma magistral les quatre hores que ha durat l’esdeveniment. 
Tots els nens i nenes que han assistit s’han endut una bossa plena de regals que els diferents 
patrocinadors han cedit per aquest dia. 
Al final de la festa s’ha procedit al sorteig de varis productes, entre els quals destaca una pilota del FC 
Barcelona signada pels jugadors, i una samarreta també del FC Barcelona signada per Messi, Iniesta, 
Xavi, Puyol i Abidal. 
  

 
La Festa a la Premsa 

Adjuntem enllaços a alguns dels mitjans que s'han fet reso de la Festa de la Infància. 
 

http://www.cugat.cat/noticies/videos/89985 

 


