
 
 
Torneig Nocturn Mixte de Futbol 7 

1. INTRODUCCIÓ 
La Penya Blaugrana de Sant Cugat, per la seva inquietud social i integradora organitza un torneig 
nocturn mixte de futbol 7 entre els joves de Sant Cugat. Per aconseguir-ho ha trobat en Teampartners 
l’aliat idoni. El torneig es dividirà en 2 grups: 1r Grup (de 1r ESO a 3r ESO), i 2n Grup (de 4t d’ESO a 
2n Batxillerat) 



Benvinguts a la Primera Edició del Torneig Nocturn 2014 
Mixt de Futbol 7  
  
                              “Enganxa’t als bons hàbits” 
  
En aquesta pàgina anirem publicant els esdeveniments, 
documents i fets que fan referència al torneig que disputaran 
els equips de futbol formats per nois i noies des de 1r. de 
ESO a 2n de Batxillerat  del nostre entorn. 
 



2. ORGANITZADORS 
La Penya Blaugrana de Sant Cugat i Teampartners uneixen esforços i experiència per oferir als joves 
un esdeveniment integrador i formatiu, tot barrejat amb una competició esportiva. 
3. COL•LABORADORS 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Creu Roja Sant Cugat - Rubí - Valldoreix 
 
4. OBJECTIU GENERAL 
Esdeveniment esportiu amb un objectiu clarament pedagògic i integrador, on destaquem els següents 
missatges que volem transmetre: 
a) Es durà una campanya paral•lela i integrada en l’activitat desenvolupada per La Creu Roja on es 
treballarà per la conscienciació del perill i en la prevenció del consum de begudes alcohòliques entre 
els joves 
b) Es treballarà en la igualtat dels dos sexes 
c) Es potenciarà la pràctica de l’esport femení 
d) Concienciació als joves dels bons hàbits alimentaris 
5. DESTINATARIS 
Edats: de 12 a 18 anys 
Gènere: nois i noies 
Activitat dirigida a: tots els instituts i centres escolars de Sant Cugat, així com a casals, centres cívics 
per a joves, entitats esportives i culturals. 
6. CALENDARI 
Dissabte 26 d’abril del 2014 a les 21:00h. Els participants hauran de presentar-se al camp de Can 
Magí a les 20:00h 
7. INSTAL•LACIONS 
ZEM de Can Magí 
2 camps de futbol 7 
4 vestidors 
8. PLA D’ACTIVITATS / PROGRAMA 
1. 16 equips, del quals 8 jugaran el 1r torn i els altres 8 jugaran el 2n torn. 
2. Cada equip jugarà un mínim de 3 partits. 
3. Els partits seran de 20’. 
4. Els equips han d’estar formats com a mínim per 3 noies. 
5. Els equips han d’estar formats com a mínim per 3 nois. 
6. Sempre haurà d’estar al camp com a mínim una jugadora per equip. 
7. Els participants jugaran amb sabatilles esportives. 
8. Tots els participants rebran la mateixa medalla i els equips guanyadors que participin rebran una 
copa. 
9. Tots els participants rebran una samarreta commemorativa. 
 
9. HORARI 
1r Grup: de 21:00h a 00:00h 
2n Grup: de 00:00h a 3:00h 
10. SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Servei de bar i de restauració 
No es vendran begudes alcohòliques 
11. PLACES 
Màxim de 16 equips 
Jugadors per equip: entre 9 i 12 
12. PREU INSCRIPCIÓ 
El cost d’inscripció és de 30€/equip 
13. ALTRES CONSIDERACIONS 
La campanya de conscienciació no només va dirigida als prop de 180 joves que està previst que 
participin directament en el torneig, sinó que l’activitat també intentarà arribar als joves que tenim 
previst que els acompanyin i que veuran els partits com a públic. 
  
  
Sant Cugat celebrarà un torneig nocturn de Futbol 7 adreçat a joves per “enganxar-los als bons 
hàbits” 
El Torneig es disputarà el 26 d’abril de 9 de la nit a 3 de la matinada al camp de futbol de can Magí. A 
més de la competició esportiva, s’han organitzat tallers de sensibilització per informar els joves sobre 
hàbits alimentaris o sobre els efectes de les begudes alcohòliques. També es treballaran valors com la 
igualtat de gènere, ja que els equips de futbol hauran de ser mixtos 
El Torneig, organitzat per la Penya Blaugrana Sant Cugat i Teampartners, compta amb la col•laboració 
de l’Ajuntament i la Creu Roja Sant Cugat – Rubí – Valldoreix. Les inscripcions s’han de fer a les 
oficines de l’OMET 
El regidor de Serveis Socials, Sanitat i Joventut, Raül Grangé, i el regidor d’Esports, Xavier Tizón, han 
assistit aquesta tarda a la presentació del 1r Torneig nocturn mixt de futbol 7 “Enganxa’t als bons 
hàbits”, que se celebrarà el dissabte 26 d’abril entre les 21 i les 3 hores a la Zona Esportiva Municipal 
de can Magí. El Torneig, organitzat per la Penya Blaugrana Sant Cugat i Teampartners, compta amb la 
col•laboració de l’Ajuntament i la Creu Roja Sant Cugat – Rubí – Valldoreix. 
La presentació s’ha fet a la sala de plens de l’Ajuntament i també ha comptat amb la presència del 



vicepresident de la Penya Blaugrana Sant Cugat, Joan Carles Galofré, el gerent de Teampartners, 
Xavier Requeno, i el directiu del FC Barcelona, Josep Castellà. 
El torneig va dirigit a joves d’entre 12 i 18 anys (ESO i Batxillerat). S’organitzaran equips d’entre 9 i 
12 joves, amb un mínim de 3 nois o de 3 noies. Cada equip jugarà un mínim de tres partits, de 20 
minuts de durada, amb dos tipus d’horaris: de 21 a 00 hores (1er a 3er ESO) i de 00 a 3 hores (4rt 
ESO a 2on Batxillerat). Hi haurà servei de bar i restauració i quatre vestidors amb dutxes. Les 
inscripcions tenen un cost de 30 € per equip i s’han de formalitzar a les oficines de l’OMET (passatge 
Baró de Coubertin, 5). 
Paral•lelament el torneig comptarà amb 4 tallers de sensibilització a càrrec de la Creu Roja, pensats 
per treballar pedagògicament valors com la igualtat o aspectes com els hàbits alimentaris i els efectes 
de les begudes alcohòliques. Aquest últim tema es treballarà mitjançant un taller on els participants 
aniran en patinet amb unes ulleres que distorsionen la visió per simular els reflexos d’una persona 
beguda. 
El regidor de Serveis Socials, Sanitat i Joventut, Raül Grangé, ha destacat que “la finalitat d’aquesta 
iniciativa no és només esportiva, sinó que sobretot és la conscienciació entre els joves de la 
importància dels hàbits saludables”. Grangé també ha felicitat la Penya Blaugrana Sant Cugat per 
haver organitzat aquest torneig juntament amb Teampartners i “per la extraordinària tasca que du a 
terme a la ciutat i els valors que transmet als més joves”. 
D’altra banda, el vicepresident de la Penya Blaugrana Sant Cugat, Joan Carles Galofré, ha subratllat 
que “l’objectiu de l’activitat és transmetre informació als joves en clau positiva. El que intentem és 
que estiguin el màxim d’informats perquè puguin prendre les seves pròpies decisions”. Així mateix, el 
gerent de Teampartners, Xavier Requeno, ha dit que “aquest torneig té un valor afegit i per això des 
d’un principi vam apostar-hi des d’un primer moment”. 
Finalment, el regidor d’Esports, Xavier Tizón, ha remarcat la idea que “l’esport sigui un vehicle de 
transmissió de valors i d’integració” així com la importància de fomentar l’esport femení. 
  

 
 



Acte de Presentació a l'Ajuntament el darrer dijous, 3 de Abril del 2014 

 

La presentació va tenir lloc el dijous 3 d'Abril a les 17:30h a la sala de plens de ajuntament de Sant 
Cugat. 
L’ordre d’intervencions va ser: 
 Benvinguda als assistents amb una petita introducció.¬ 
 Vicepresident PB Sant Cugat JC Galofré va explicà les raons de per què la PB Sant Cugat organitza 
aquesta activitat, així com els detalls de la mateixa.¬ 
 Pep Usero, Responsable de Creu Roja Joves a Sant Cugat va explicà en què consistirian els tallers 
que ells gestionaran.¬ 
 Xavi Requeno, Gerent de Teampartners va explicà els detalls per formalitzar la inscripció i serveis que 
estaran disponibles a la instal•lació de Can Magí¬ 
 Parlament Directiu FC Barcelona Sr. Josep Castellà¬ 
 Parlament regidor d’Esports Sr. Xavier Tizón¬ 
 Parlament Sr. Raül Grangé, regidor de Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge¬ 
 Preguntes dels assistents¬ 
 Un cop tancat el torn de precs i preguntes es dóna per finalitzat l’acte.¬ 
 
 
 
Torneig 
 
La passada nit de dissabte a diumenge va tenir lloc la primera edició del torneig nocturn mixt per a 
joves que ha coorganitzat la Penya Blaugrana de Sant Cugat, juntament amb l’empresa 
Teampartners. Han col•laborat en aquesta iniciativa molt activament La Creu Roja i l’ajuntament de 
Sant Cugat. 
La finalitat d’aquest torneig era oferir un proposta pedagògica en un ambient esportiu i nocturn. Els 
tallers de Creu Roja treballaven en 4 aspectes diferents: la igualtat entre sexes, com fer begudes 
saludables i alhora divertides, participar en un joc de l’alimentació on es reflexiona sobre els hàbits 
alimentaris i el darrer taller consistia en baixar en patinet amb unes ulleres que distorsionaven la vista 
per simular els efectes de l’alcohol en la conducció. 
Classificació equips primer torn: de 1r d’ESO a 3r d’ESO 
1. Gutterballs 
2. Vodzka Juniors 
3. Tetesikos 
4. Levante la mano 
5. The Nick Martin Team 
6. Dream Team 
7. Gofres10 
8. Truxis 



 
Classificació equips segon torn: de 4t d’ESO a 2n de Batxiller 
1. Joga Bonito 
2. Nothingham Prisa 
3. Minavo de Kiev 
4. Pachengueros FC 
5. Black Sabers 
La festa, l’esport i el “bon rotllo” entre tots els equips van ser la tònica predominant durant tota la nit. 
La igualtat esportiva en el segon torn va ser tan alta que es va haver de decidir el primer classificat 
mitjançant llançament de penals, un cop que es va exhaurir el temps per aconseguir el ”gol d’or” . 
A les 3:330h del diumenge 27 d’abril va finalitzar el 1r torneig nocturn mixt, “enganxa’t als bons 
hàbits” 
L’organització fa una valoració molt positiva de l’esdeveniment ja que s’ha aconseguit una alta 
participació: 13 equips inscrits, 132 jugadors, i una gran quantitat de públic que també van participar 
de les activitats gestionades per Creu Roja. 
Tots els participants van guanyar una medalla i els dos primers equips classificats de cada grup van 
rebre una copa. A més, es va realitzar un sorteig amb regles que la PBSC havia aconseguit per aquest 
esdeveniment. 
A continuació la llista dels equips guanyadors dels premis que va sortejar la Penya Blaugrana de Sant 
Cugat: 
• Black Savers: Invitació Refresc i Entrepà a la seu de la Penya Blaugrana de Sant Cugat, al carrer 
Sant Domènec 15 
• Truxis: Bossa Ferrari 
• Nothingham Prisa: Samarreta FC Barcelona signada pels seus jugadors 
• Dream Team: Bolígrafs (gentilesa Departament Penyes FC Barcelona) 
• Tetesikos: Fotos adhesives Barça 
• Minavo de Kiev: Bossa Ferrari 
• Vodzka Juniors: Bossa Ferrari 
• Guterballs: Pilota FC Barcelona signada pels jugadors (gentilesa Departament Penyes FC Barcelona) 
• Gofres10: Bossa 
• The Nick Martin Team: Entrades per anar a veure un partit del FC Barcelona al Camp Nou la 
temporada 2014/2015 (1 entrada gentilesa Departament Penyes FC Barcelona) 
• Levante la Mano: Pilota FC Barcelona signada pels jugadors (gentilesa Departament Penyes FC 
Barcelona) 
• Joga Bonito: Fotos adhesives Barça 
• Pachengueros FC: Bossa Ferrari 

 

Excel·lent acceptació del 1r Torneig Mixte de Futbol 7 Enganxa't als Bons 
Hàbits 

 Sensibilització Aquesta iniciativa de càracter lúdic, esportiu i de sensibilització, adreçada a nois i noies 
de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat, ha comptat amb 140 joves. Ha començat a les 9 de la nit i ha acabat 
a les 3.30 de la matinada 
L'equip Gutterballs, en la categoria de 1r a 3r d'ESO, i el Joga Bonito, en la de 4t d'ESO a 2n de 
Batxillerat, han estat els guanyadors del primer Torneig Mixte de Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits, 
que han coorganitzat la Penya Blaugrana Sant Cugat i l'empresa Teampartners (que gestiona l'Oficina 
Municipal d'Esport per a Tothom, OMET) aquest dissabte 26 d'abril, al Camp Municipal de Futbol de 
Can Magí. El torneig ha començat a les 9 de la nit i ha acabat a les 3.30 de la matinada. Tots els 
participants, uns 140, han rebut una medalla i una samarreta commemorativa. 
La classificació final dels 8 equips que han participat en la categoria de 1r a 3r d'ESO ha estat la 
següent: Gutterballs, Vodzka Juniors, Tetesikos, Levante la mano, The Nick Martin Team, Dream 
Team, Gofres10 i Truxis. 
Els 5 equips que han jugat en la categoria de 4t d'ESO a 2n de Batxillerat han finalitzat en la següent 
classificació: Joga Bonito, Nothingham Prisa, Minavo de Kiev, Pachengueros FC i Black Sabers. 
Aquesta activitat, de càracter lúdic, esportiu i de sensibilització, ha estat adreçada a nois i noies de 12 
a 18 anys, dels centres escolars de Sant Cugat, entitats esportives i culturals, casals i centres cívics 
per a joves, i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Creu Roja. 
Èxit organitzatiu i de resposta dels joves 
L'organització havia previst un màxim de 16 equips (8 equips per categoria), formats per entre 9 i 12 
jugadors, amb un mínim de 3 noies o nois per equip. Finalment, tot i ser la primera edició, s'hi han 
inscrit 13. 
Joan Carles Galofré, vicepresident de la Penya Blaugrana Sant Cugat i el que ha dissenyat aquesta 
iniciativa, ha assenyalat que "la valoració que en fem és molt positiva. La resposta dels joves ha estat 
molt bona. Era un repte fer, per primera vegada, un torneig de futbol 7 nocturn i mixte amb un 
objectiu clarament pedagògic, el de conscienciar als joves dels bons hàbits alimentaris i de les 
begudes alcohòliques. Hi ha hagut molt bon ambient". Galofré ha avançat que està previst que 
aquesta activitat tingui continuïtat. 
Tallers de sensibilització 
Durant el torneig, l'organització també ha ofert 4 tallers de sensibilització de la Creu Roja: begudes 



saludables, hàbits en l'alimentació i baixada amb patinet per simular els reflexos de quan s'ha begut. 
La finalitat d’aquest torneig ha estat pedagògic. 
La Festa de la Infància, el dissabte 14 de juny 
La Penya Blaugrana Sant Cugat organitzarà per quart any consecutiu la Festa de la Infància, al Camp 
Municipal de Futbol de Can Magí. Serà el dissabte 14 de juny, de 10 a 14 hores. Es tracta d'una 
activitat per a nens i nenes i és gratuïta. 

 

 

El 1r Torneig Nocturn Mixt de la Penya Blaugrana reuneix 140 adolescents 

El 1r Torneig Nocturn Mixt de futbol 7 ha reunit un total de 13 equips i 140 nois i noies d'entre 12 i 18 
anys a la ZEM de Can Magí aquest dissabte de nou de la nit a dos quarts de quatre de la matinada. El 
primer torn comprès entre les edats de 1r d'ESO a 3r d'Eso ha tingut el Gutterballs com a guanyador, 
mentre que en el segon torn, amb alumnes de 4t d'ESO a 2n de Batxillerat l'ha guanyat el Jogo 
Bonito. 

 

 













                                              

 

Bases esportives torneig nocturn joves Sant Cugat

• Dades genèriques 
 

! La competició serà de Futbol 7
! Cada equip estarà format per un mínim de 3 noies i un màxim de 7
! Cada equip constarà d’un mínim de 9 jugadors i un màxim de 12
! Durant els partits sempre haurà d’haver un mínim de 2 noies
! No hi ha limitacions en els canvis de jugadors
! Per formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar la quantitat de 30
! Edats entre 12 i 18 anys
! Només es poden formar equips amb un màxim de 
! Només es podran inscriure un màxim de 16 equips (per ordre d’inscripció)

cada torn 
! Jugaran en dos lliguetes de 8 equips cadascuna
! Només es podrà passar a la següent r
! Hi ha d’haver un responsable de cada equip, que signarà l’acta de cada partit i 

coordinarà els canvis dels seus jugadors
! Els equips del primer torn hauran de presentar

dia 26 d’abril del 2014
! Els equips del segon torn hauran de presentar

dia 26 d’abril del 2014
 
 

 

• Competició 
 
! 2 grups de 8 equips (8 equips 1r torn, 8 equips 2n torn)
! Els 8 equips es divideixen en 2 lliguetes de 4 
! Passen a la següent ronda el dos primers classificats de les dues lliguetes
! Juga el primer classificat d’una lligueta contra el segon classificat de l’altra lligueta
! Els dos guanyadors juguen la final
! Els dos perdedors juguen per la tercera posició
! Es jugaran un màxim 

 
 
 

• Horaris (es divideix en 2 torns)
 
! 1r torn de les 21:00h a les 00:00h. De 1r d’ESO a 3r ESO
! 2n torn de les 00:00h a les 3:00h. De 4t d’ESO a 2n Batxillerat
! Cada partit constarà d’una sola part de 20’
! Descans entre partits de 5’

 

                                                                                       

                                                       

Bases esportives torneig nocturn joves Sant Cugat
 
 

La competició serà de Futbol 7 
Cada equip estarà format per un mínim de 3 noies i un màxim de 7 

d’un mínim de 9 jugadors i un màxim de 12 
mpre haurà d’haver un mínim de 2 noies per equip

No hi ha limitacions en els canvis de jugadors 
Per formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar la quantitat de 30€/equip
Edats entre 12 i 18 anys 
Només es poden formar equips amb un màxim de 4 fitxes federatives per equip
Només es podran inscriure un màxim de 16 equips (per ordre d’inscripció)

Jugaran en dos lliguetes de 8 equips cadascuna 
Només es podrà passar a la següent ronda si els equips participen en tots els tallers
Hi ha d’haver un responsable de cada equip, que signarà l’acta de cada partit i 
coordinarà els canvis dels seus jugadors 
Els equips del primer torn hauran de presentar-se al ZEM de Can Magí a les 20:00h del
dia 26 d’abril del 2014 
Els equips del segon torn hauran de presentar-se al ZEM de Can Magí a les 23:00h del 
dia 26 d’abril del 2014 

(8 equips 1r torn, 8 equips 2n torn) 
Els 8 equips es divideixen en 2 lliguetes de 4 equips 
Passen a la següent ronda el dos primers classificats de les dues lliguetes
Juga el primer classificat d’una lligueta contra el segon classificat de l’altra lligueta
Els dos guanyadors juguen la final 
Els dos perdedors juguen per la tercera posició 

 de 32 partits. 16 a cada torn 

Horaris (es divideix en 2 torns) 

1r torn de les 21:00h a les 00:00h. De 1r d’ESO a 3r ESO 
2n torn de les 00:00h a les 3:00h. De 4t d’ESO a 2n Batxillerat 
Cada partit constarà d’una sola part de 20’ 

ans entre partits de 5’ 

 

 

Bases esportives torneig nocturn joves Sant Cugat 

per equip 

€/equip 

fitxes federatives per equip 
Només es podran inscriure un màxim de 16 equips (per ordre d’inscripció). 8 equips en 

onda si els equips participen en tots els tallers 
Hi ha d’haver un responsable de cada equip, que signarà l’acta de cada partit i 

se al ZEM de Can Magí a les 20:00h del 

se al ZEM de Can Magí a les 23:00h del 

Passen a la següent ronda el dos primers classificats de les dues lliguetes 
Juga el primer classificat d’una lligueta contra el segon classificat de l’altra lligueta 



 
 

• Puntuació 
 
! Partit guanyat: 3 punts 
! Partit empatat: 2 punts 
! Partit perdut: 1 punt 
! Per cada taller pel qual passin tots els jugadors d’un equip es donaran 3 punts 

 
 

• Sancions 
 
! Un jugador serà suspès per al següent partit, en cas de ser expulsat 
! Si existeix un cas greu, serà tractat per la Direcció del torneig, i la seva decisió serà 

inapel·lable 
 

• Modificacions 
 
! L’organització es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes i que no 

quedin reflectides en aquest reglament  
 














