
2ª Edició Any 2015 
 

Benvinguts a la Segona Edició del Torneig Nocturn 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. 
  
Amb el patrocini de la U.I.C. Universitat Internacional de 
Catalunya.  
 



 
2on. Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 



1. INTRODUCCIÓ 
La Penya Blaugrana de Sant Cugat, per la seva inquietud social i integradora i després del èxit de la 
passada edició, organitza per segon any consecutiu, el torneig nocturn mixt de futbol 7 entre els joves 
de Sant Cugat. Aquest any comptem amb l'inestimable patrocini de la U.I.C. Universitat Internacional 
de Catalunya. I com l'any passat amb la coorganització de Teampartners. 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) 
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. PATROCINADOR 
U.I.C. Universitat Internacional de Catalunya. 
4. COL•LABORADOR 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
5. OBJECTIU GENERAL 
Esdeveniment esportiu amb un objectiu clarament pedagògic i integrador, on destaquem els següents 
missatges que volem transmetre: 
a) Fer reflexionar als joves sobre uns determinats hàbits de consum i la transmissió d’uns valors i 
pràctiques saludables entre els adolescents 
b) Es treballarà en la igualtat dels dos sexes 
c) Es potenciarà la pràctica de l’esport femení 
d) Conscienciació als joves dels bons hàbits alimentaris 
6. 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. 
7. CALENDARI 
Dissabte 11 d’abril del 2014 a les 21:00h. Els participants hauran de presentar-se al camp de Can 
Magí a les 20:00h 
8. INSTAL•LACIONS 
ZEM de Can Magí 
2 camps de futbol 7 
4 vestidors 
9. 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. 
10. HORARI 
1r Grup: de 21:00h a 00:00h 
2n Grup: de 00:00h a 3:00h 
11. SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Servei de bar i de restauració 
No es vendran begudes alcohòliques 
12. PLACES 
Màxim de 16 equips 
Jugadors per equip: entre 9 i 12 
13. PREU INSCRIPCIÓ 
El cost d’inscripció és de 30€/equip 
14. 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. 

 



 
Acte de Presentació a l'Ajuntament el darrer dijous, 19 de Març del 2015 

La presentació va tenir lloc el dijous 19 de Març a les 13:00h a la Sala de Plens del Ajuntament de 
Sant Cugat. 
Hi han estat present les següents personalitats: 
• Josep Castellà, Directiu FC Barcelona 
• Joan Carles Galofré, Vicepresident Penya Blaugrana de sant Cugat 
• Xavier Tizón, regidor d’Esports de Sant Cugat 
• Raül Grangé, regidor de Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge 
• Pepe Ontiveros, gerent de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat 
internacional de Catalunya, patrocinadora d’aquest esdeveniment) 
 
En els parlaments, en Joan Carles Galofré ha destacat el gran èxit de l’edició passada, i en aquesta 2n 
edició es pretén assolir la seva consolidació. Ha recordat la finalitat d’aquest torneig, que no és altre 
que la de fer reflexionar als joves sobre uns determinats hàbits de consum i la transmissió d’uns 
valors i pràctiques saludables entre els adolescents. També ha destacat la importància de l’empresa 
Teampartners en qualitat de coorganitzador d’aquest esdeveniment: “sense ells, avui no estaríem 
aquí”. 
El directiu del FC Barcelona Sr. Castellà ha valorat molt positivament la implicació de l’ajuntament de 
Sant Cugat en aquest projecte, i ha remarcat la gran tasca que sempre dur a terme la PBSC 
organitzant esdeveniments originals i sempre amb un caire pedagògic. 
El sr. Ontiveros ha manifestat la voluntat de la UIC en donar suport a aquest tipus d’iniciatives. 
Sempre pensant en l’educació i la reflexió dels joves santcugatencs. 
El regidor Grangé ha fet una valoració de la campanya “Pren-te un segon” , que intenta conscienciar 
als joves en els perills del consum de begudes alcohòliques i estupefaents durant l’adolescència. I com 
aquest torneig encaixa a la perfecció amb aquesta campanya. 
El regidor Tizón a conclòs l’acte agraint a tots els agents implicats la seva dedicació, i com l’esport 
torna a ser el canal vehiculant per fer arribar als joves aquests missatges d’una forma directa i lúdica. 

 



 
Entrega de Samarretes del F.C.B. als equips guanyadors 

Equip dels Xiripitiflauticos 

El dimecres 29 d’abril va tenir lloc el lliurament de les dues samarretes que el FC Barcelona ha cedit a 
la Penya Blaugrana de Sant Cugat en motiu del 2n Torneig Mixt per a Joves de Sant Cugat, “enganxa’t 
als bons hàbits” 
Les samarretes es van lliurar als equips que tenien els noms més originals. 
Els guanyadors van ser els “7 de futbol” i els “Xiripitifláuticos”. 
Jugadors dels dos equips van rebre l’extraordinari regal de mans de les autoritats presents. Alguns del 
joves que van anar al lliurament: Lucía Gallego, Camilo Morales i Pablo Martínez de Treviño García 
(dels Xiripitifláuticos); i Joan Pujol, Pere Pujol i Júlia Pré (dels 7 de futbol). 
Va obrir els parlaments el president Félez que va agrair l’assistència dels presents i va excusar al Sr. 
Xavi Requeno Gerent de l’empresa Teampartners i Coorganitzador del torneig, que per motius 
personals no va poder assistir-hi. El Sr. Pepe Ontiveros en representació de la UIC es va mostrar molt 
satisfet de l’èxit del Torneig i va encoratjar l’organització a ampliar el format en la propera edició per 
donar cabuda als joves que en aquesta no van poder participar, i va refermar el compromís de la UIC 
en els valors de la salut i els bons hàbits entre els adolescents santcugatencs. El directiu Castellà, en 
representació del FC Barcelona va lloar la gran tasca que està duent a terme la PBSC i que es molt 
reconeguda dins del FC Barcelona. Va tancar els parlaments el regidor Grangé, que es va mostrar 
molt satisfet pel gran èxit del torneig i va incidir en el fet de que també els joves poden gaudir de la 
nit d’una forma diferent, tot barrejant la salut i esport. 
 



 
 

Equip dels 7 de Futbol 

 

 



Personalitats assistents al acte 

Foto personalitats, de dreta a esquerra: Julio de Paz (expresident PBSC), Pau Pulido (Vicepresident 2n 
PBSC), Josep Maria Félez (President PBSC), Pepe Ontiveros (Gerent Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut de la UIC), Raül Grangé (regidor de Serveis Socials i Joventut), Josep Castellà (Directiu FC 
Barcelona), Josep Solà (Directiu PBSC), Joan Carles Galofré (Vicepresident 1r i Coordinador del 
Torneig)  
 

 

Dissabte 11 d’abril va tenir lloc la segona edició del Torneig Mixt Nocturn per a Joves de Sant Cugat, 
coorganitzat per la Penya Blaugrana de Sant Cugat i l’empresa Teampartners. 
Aquest torneig té com a finalitat fer reflexionar als joves sobre uns determinats hàbits de consum i la 
transmissió d’uns valors i pràctiques saludables entre els adolescents, i per aconseguir-ho, els equips 
participants, en el seus temps de descans entre partit i partit, van passar per unes activitats lúdiques 
complementàries. 
Tots els participants van rebre una medalla, i una samarreta. Els tres primers classificats de cada torn 
va rebre també una copa. 
El torneig va començar a les 21:00h i va finalitzar a prop de les 3:30h. 
Es van sortejar dues pilotes cedides pel FC Barcelona, i també per gentilesa del Barça dues 
samarretes del FC Barcelona que es van lliurar als equips amb els noms més originals. Les samarretes 
es lliuraran properament ja que encara no estaven signades pels jugadors del primer equip. 
El regidor de Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge, Raül Grangé va acompanyar una bona 
estona la vetllada lúdic-esportiva, i es va mostrar molt satisfet de la gran acollida que havia tingut 
entre els joves. 
L’ajuntament ha col•laborat en aquest torneig, i la UIC (Universitat Internacional de Catalunya) l’ha 
patrocinat. A més, la UIC va repartir 400 bosses amb obsequis entre els joves participants i assistents 
En aquesta segona edició han participat 180 joves i han quedat 6 equips en llista d’espera, i a molts 
altres ja per telèfon se’ls va comunicar que ni tan sols fessin la inscripció per quedar-se en llista 
d’espera. 
Els equips guanyadors del primer torn van ser: 
1r classificat: B. Lines 
2n classificat: Joves 0,0 
3r classificat: Osmalos 
Els equips guanyadors del segon torn van ser: 
1r classificat: Xiripitifláuticos 
2n classificat: Los TGV 
3r classificat: Jajaja 
 



Èxit total del segon Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa't als Bons 
Hàbits 

L'organització es planteja fer canvis en el format perquè "tothom pugui gaudir d'aquesta 
jornada festiva" 

 En tan sols dues edicions, la Penya Blaugrana Sant Cugat i Teamparners, l'empresa que gestiona 
l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET) i també el Camp Municipal de Futbol de Can Magí, 
entre d'altres instal·lacions esportives municipals, han aconseguit que el Torneig Nocturn Mixt de 
Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits ja sigui una activitat de referència a la ciutat. Després de l'èxit de 
la primera edició, enguany ho ha tornat a ser. Joan Carles Galofré, vicepresident de la Penya 
Blaugrana Sant Cugat i ideòleg d'aquesta iniciativa, ha assegurat al TOT Sant Cugat que aquesta 
activitat "s'ha consolidat de forma definitiva. Estem molt contents". Aquesta activitat s'ha celebrat 
aquest dissabte, 11 d'abril, a la nit (de nou de la nit a 3 de la matinada) al Camp Municipal de Futbol 
de Can Magí. 
Aquest torneig té com a finalitat la reflexió sobre uns determinats hàbits de consum i la transmissió 
d’uns valors i pràctiques saludables entre els i les adolescents i, per aconseguir-ho, els equips 
participants, en el seus temps de descans entre partit i partit, han fet unes activitats lúdiques 
complementàries (tallers) dissenyades per l'empresa 1Segon. 
L'organització ha ofert un màxim de 16 equips (format per entre 9 i 12 jugadors, amb un mínim de 3 
jugadores per conjunt), 8 conjunts per cada torn. Els dos torns s'han omplert i, a més, hi ha hagut 
fins i tot una llista d'espera. Cada equip ha jugat un mínim de 3 partits. El primer torn, s'ha jugat de 
les nou a les dotze de la nit, hi han jugat escolars de 1r d’ESO a 3r d’ESO, i el segon torn, de les dotze 
de la nit a les tres de la matinada, ha estat reservat per a estudiants de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat. 
Entre els dos torns hi han jugat uns 180 santcugatencs. 
Els tres primers classificats del primer torn han estat B. Lines, Joves 0,0 i Osmalos, i els del segon 
torn, Xiripitifláuticos, Los TGV i Jajaja. Aquests sis equips s'han endut un trofeu i els 180 participants, 
una medalla. 
Aquest campionat s'ha dirigit a nois i noies d'entre 12 i 18 anys, que estan estudiant l'ESO o el 
batxillerat, i que estudien als centres escolars de Sant Cugat, així com els joves que pertanyen a 
entitats esportives i culturals, centres cívics o casals. Cada equip ha pagat 30 euros d'inscripció i tots 
els inscrits han rebut una samarreta commemorativa. També hi ha hagut servei de bar i restauració i 
quatre vestidors amb dutxes. 
Replantejament 
L'èxit d'aquestes dues primeres edicions del Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa't als Bons 
Hàbits fa que l'organització es plantegi fer canvis en el format del 2016 amb el clar objectiu, segons 
Joan Carles Galofré, "que tothom pugui gaudir d'aquesta jornada festiva" 
La UIC, el patrocinador 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha estat el primer patrocinador del Torneig Nocturn 
Mixt de Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits, que també ha comptat amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Sant Cugat. 
Entre els assistents, l'organització ha sortejat dues pilotes del FC Barcelona, i la pròxima setmana 
lliurarà dues samarretes del FC Barcelona als equips amb el nom més original. 
 
 

175 joves participen en el 2n Torneig Nocturn Mixt de futbol 

 El 2n Torneig Nocturn Mixt de la Penya Blaugrana Sant Cugat reuneix 175 joves d'entre 12 i 18 anys 
en una competició que s'ha allargat fins a les tres de la matinada de la nit de dissabte a diumenge. El 
torneig ha combinat el futbol amb tallers psicopedagògics en què s'ha volgut conscienciar els 
participants dels perills de l'alcohol i les drogues. 
L'èxit participatiu d'aquesta segona edició ha quedat evidenciat amb el ple d'equips i l'existència de sis 
conjunts més en reserva per si fallava algun. Des de les nou de la nit fins a les tres de la matinada i 
en dos torns, els 175 joves participants han pogut conèixer, mitjançat quatre tallers, els perills del 
consum d'alcohol i drogues gràcies a la iniciativa de l'empresa '1 Segon'. 
El vicepresident de la Penya Blaugrana Sant Cugat i organitzador del torneig, Joan Carles Galofré, 
destaca el ple de participants i el suport a aquesta iniciativa. 
El regidor de Serveis Socials i Joventut, Raul Grangé, ha destacat que és molt important que els joves 
coneguin altres formes de diversió. 
Pel que fa els guanyadors, el primer torn, amb joves de 12 a 15 anys, Blines ha estat el guanyador, 
mentre que en la franja dels 16 als 18 anys, Xiripitiflauticos s'ha endut la victòria, en un torneig amb 
16 equips. 

 

Èxit d'inscripció en el 2n Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa't als Bons 
Hàbits 

La primera edició del Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits ja va ser un èxit. 



La Penya Blaugrana Sant Cugat i Teamparners, l'empresa que gestiona l'Oficina Municipal d'Esport per 
a Tothom (OMET), han aconseguit omplir els dos torns de la segona edició del Torneig Nocturn Mixt de 
Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits, que se celebra aquest dissabte, 11 d'abril, a la nit (de nou de la 
nit a 3 de la matinada) al Camp Municipal de Futbol de Can Magí. 
  
Aquest campionat està dirigit a nois i noies d'entre 12 i 18 anys, que estan estudiant l'ESO o el 
batxillerat, i que estudien als centres escolars de Sant Cugat, així com els joves que pertanyen a 
entitats esportives i culturals, centres cívics o casals. Les inscripcions (30 euros per equip) per 
participar-hi es van tancar el dimarts 7 d'abril, i en tots dos torns hi ha, fins i tot, llista d'espera. 
L'organització oferirà també servei de bar i restauració i quatre vestidors amb dutxes. Tots els inscrits 
rebran una samarreta commemorativa, i l'equip amb el nom més original rebrà un premi especial. A 
més, l'organització farà un sorteig entre els participants, amb una samarreta del FC Barcelona, pilotes 
i altres obsequis de Barça. 
  
Aquest torneig té com a finalitat la reflexió sobre uns determinats hàbits de consum i la transmissió 
d’uns valors i pràctiques saludables entre els i les adolescents i, per aconseguir-ho, els equips 
participants, en el seus temps de descans entre partit i partit, passaran per unes activitats lúdiques 
complementàries. 
Dos torns 
El segon Torneig Nocturn Mixt de Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits es jugarà, com l'any passat, que 
també va ser tot un èxit, en dos torns: 
  
-1r: de 21 a 00:00 hores. Jugadors de 1r d’ESO a 3r d’ESO (8 equips, amb un total de 90 jugadors). 
-2n: de 00:00 a 3:00 hores. Jugadors de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat (8 equips, amb un total de 90 
jugadors). 
  
L'organització ofereix un màxim de 16 equips i cada equip haurà d'estar format per entre 9 i 12 
jugadors, amb un mínim de 3 jugadores per conjunt). Tots els equips participants hauran de tenir un 
delegat o delegada major d'edat. Cada equip jugarà un mínim de 3 partits i cada enfrontament durarà 
20 minuts. 
La UIC, el patrocinador 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) serà el primer patrocinador del Torneig Nocturn Mixt 
de Futbol 7 Enganxa't als Bons Hàbits. 

 

La 2a edició del torneig mixt nocturn de la Penya Blaugrana reuneix 16 
equips 

La 2a edició del torneig nocturn mixt que organitza la Penya Blaugrana Sant Cugat la matinada del 
dissabte a diumenge a la ZEM de Can Magí ha tancat amb 16 equips, el nombre màxim d'inscrits . 
L'objectiu del torneig és sensibilitzar els joves dels beneficis de la pràctica esportiva. 
El torneig tindrà el mateix format de competició que en la seva primera edició amb equips formats 
entre nou i 12 jugadors, i amb un mínim de tres noies per equip. Els partits seran de 20 minuts i els 
nois i les noies participants han de tenir entre 12 i 18 anys, amb un delegat major d'edat. 
El vicepresident de la Penya Blaugrana Sant Cugat, Joan Carles Galofré, destaca la consolidació del 
torneig en aquesta segona edició. 
La competició s'inicia a les nou de la nit i finalitza a les tres de la matinada. En l'organització del 
torneig hi col·labora l'Ajuntament i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), com a 
patrocinador. 
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Prevenció en el consum de drogues 
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!
-   PROPOSTA D’ACTIVITAT DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES PEL 

CAMPIONAT DE FUTBOL 7 NOCTURN   - 
 

!

ACTIVITAT: 
Amb les drogues l’àrbitre ets tu.  
Pren-te 1 SEGON 

OBJECTIUS: 

 

! Promoure i reforçar la participació de joves en activitats d’oci 
nocturn, com alternativa a la festa i al consumisme. 

! Afavorir la reflexió i presa de decisions autònoma i crítica 
relacionades amb el consum de drogues: alcohol, tabac i 
cànnabis. 

! Augmentar la percepció de risc i de les conseqüències 
negatives de les drogues, principalment de l’alcohol. 

! Oferir un espai d’informació i assessorament sobre drogues 
presencial. 

! Distribuir material informatiu sobre drogues i reducció de 
riscos. 

 
 
DESCRIPCIÓ i 
METODOLOGIA: 
 

 
La proposta que es presenta pretén treballar el foment d’una 
actitud crítica i reflexiva (pren-te 1SEGON) vers el consum de 
drogues a través de la participació activa en diferents jocs. Es fa 
èmfasi en l’experimentació de l’alteració del sistema nerviós 
quan hi ha consum de drogues i tot allò que té a veure amb la 
pèrdua del control i reflexes, presa de decisions, pressió grupal i 
la responsabilitat personal. 
 
Els tallers es basen en la participació activa dels nois i noies, 
duent a terme jocs on es despleguen la destresa motora, visual i 
d’equilibri juntament amb dinàmiques de confrontació, role-
playing, converses i debats.  
 
Les diferents proves (tallers) estan relacionades amb les 
conseqüències del consum de begudes alcohòliques: eufòria, 
desinhibició, sensació de seguretat, alentiment de reflexos, 
somnolència, pèrdua d’equilibri.. 
 
Per assolir els objectius plantejats es proposa dur a terme quatre 
tallers diferents, pels quals hi passaran el total de nois i noies 
inscrits. 
 
Es preveu dur a terme un total de 64 tallers. De manera que en 
cada un dels torns (1r torn de 1r a 3r d’ESO i 2n torn de 4t a 
Batxillerat) es faran 32 tallers: 4 tallers simultanis x 8 equips que 
passaran pels diferents tallers quan no estiguin jugant (en els 
descans). 
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Prevenció en el consum de drogues 
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DESCRIPCIÓ i 
METODOLOGIA: 
 

Cada taller tindrà una durada d’uns 15 minuts en el que s’inclourà 
la pròpia activitat/joc i un espai per la reflexió i transmissió del 
missatge preventiu. 
 
Cada equip ha de tenir una targeta en la que s’apuntarà 
l’assistència als tallers i d’aquesta manera sumaran punts que els 
serveix pel campionat. 
 
Durant tota la jornada (de 21h a 3:00 h.) es disposarà una carpa 
amb material preventiu de la campanya 1SEGON, on s’informarà i 
assessorarà sobre drogues i promoció de la salut. 
 
Tenint en compte que durant la jornada es preveu l’assistència de 
familiars i amics i amigues s’ha pensat en una activitat preventiva 
dirigida a aquest públic.  
 
 
Els tallers que es proposen són: 
 
Taller 1: Slackline- Pèrdua d’equilibri 
Amb una cinta que es lliga  i es tensa entre dos 
punts fixos, el, la participant ha de completar el 
recorregut del slackline sense posar un peu a 
terra i sense cap ajuda de suport (la mà 
d’alguna altra persona). 
Exercici per experimentar la necessitat d’una atenció plena i un 
bon equilibri per superar la prova i com l’alcohol pot reduir 
aquestes capacitats. 
 
Taller 2: Kubb – Visió reduïda  
Els participants es dividiran en dos equips i 
competiran entre ells en un joc de precisió, 
estratègia i destresa que consisteix en tombar les 
peces/defenses del rival i protegir les seves. El Kubb 
és un joc que combina la diversió de la petanca amb l'estratègia 
dels escacs. Aprofitarem educativament aquest joc per ressaltar 
les capacitats necessàries per jugar i com l'alcohol pot afectar-les. 
 
Taller 3: Circuit en patinet – Visió alterada/ equilibri 
Els participants hauran de superar un circuit muntats 
en un patinet sense tocar els obstacles. Es realitzarà 
un taller de seguretat vial on es simularan els efectes 
de l'alcohol amb unes ulleres que dificultin la visió. 
 
Taller 4: Amb les drogues l’àrbitre ets tu! 
Els i les participants hauran de respondre preguntes o 
escenificar (role-playing) situacions relacionades amb 
la presa de decisions en moments on hi ha hagut un 
consum d’alcohol i sobre mites. 
La resta de participants que escolten avaluaran si la resposta és 
correcta o no ensenyant una targeta verda (correcta), groga (a 
millorar) i vermella (incorrecta).  
 



!
QUÈ a-PRENS?  

Prevenció en el consum de drogues 
 

QUÈ a-PRENS?      info@queaprens.org 
654939702 

 
Sant Cugat del Vallès, 24 de març de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ i 
METODOLOGIA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concurs “Photocall” 
Per tal de dinamitzar a les famílies i acompanyants, es proposa fer un 
"photocall" on per petits grups (parelles, 3 o 4 persones com a molt) 
hauran d'escriure una missatge preventiu respecte el consum en una 
pissarra, disfressar-se amb alguns objectes que hi seran disponibles 
per l'ocasió i fer-se la foto amb la lona de la campanya 1 Segon de fons.  
Per exemple: "si surts de nit de festa, menja! Prent-te 1 Segon" 
A la pissarra sempre hi haurà el missatge de la campanya "Prent-te un 
segon". 
Les fotos que es vagin fent es penjaran al facebook 1SEGON, o 
s’animarà als propis participants a que les pengin des del seu mòbil. 
S’aprofitarà el Photocall per iniciar converses en relació al consum de 
drogues i els joves, de manera que es puguin transmetre missatges 
preventius, així com oferir-los fulletons i flyers informatius. 
 

 
A QUI VA 
DIRIGIDA: 
 

A joves i adolescents (12 a 18 anys) participants en el torneig de 
futbol 7 i acompanyants (amistats i família). 

 
DATA i 
DURADA: 

 
Dissabte 11 d’abril de 2015 (Total 7 hores) 
Muntatge:  19:30 h. 
Inici d’activitats amb grups de 1r a 3r ESO:  21 h 
Inici d’activitats amb grups de 4t i Batx:  24 h 
Finalització de les activitats i recollida:  03 h. 
 

 
 
 

AVALUACIÓ: - Indicadors: 
- Nombre de participants 
- Edat dels participants 
- Grau de satisfacció dels participants 

RECURSOS 
NECESSARIS: 

 
- Carpa per muntatge d’estand “1SEGON” 
- 2 carpes per activitats/jocs 
- 2 taules plegables (per l’estand) 
- Roll-up “1SEGON” 
- Lona “1SEGON” (per l’estand) 
- Gots “1SEGON” (per repartir en el bar del camp de futbol) 
- Material informatiu i preventiu (flyers i cartells) 
- Coixins per activitat (zona carpa 1SEGON) 
- Slackline (i dos punts de suport) 
- Joc Kubb 
- 1 patinet 
- cons (per activitat del patinet) 
- 1 casc (per activitat del patinet) 
- 4 ulleres distorsionades 
- 1 casc  
- 4 cronòmetres 
- 1 pissarra i guix per escriure  
- Material divers per activitat Photocall 
- Material elèctric per carpes: 3 focus i endolls/allargos) 
 
- Es comptarà amb la presència de 4 professionals en 
prevenció de drogodependències i dinamització de grups. 
 





Fitxa d’autorització del jugador/a

En/Na: 

amb DNI:                                                              com pare, mare o tutor/a,

autoritzo a:

a participar en el Torneig Nocturn mixt de Futbol 7 que es realitzarà el proper 11 d’abril de 
2015 al Camp Municipal de Futbol de Can Magí.

Sant Cugat del Vallès,            de                                          de 2015

                                                                                                             Signatura







Full d’inscripció de l’equip
Jugadors/es      Nom de l’equip:

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

Dades del delegat/ada

Nom i cognom:
DNI
Tel. de contacte:
Adreça electrònica:
                                                                                                    Signatura del delegat/ada

Resguard d’nscripció i pagament

L’equip 
s’ha inscrit al 2n Torneig Nocturn mixt de FUTBOL 7 organitzat per Teampartners, S.L. i 
La Penya Blaugrana que es farà el proper dia 11 d’abril de 2015, havent pagat la quantitat 
de 30 euros.
                                                                                                    Segell de l’organització

                               Nom i cognoms                                                                                      Data de naixement



Programació 8 equips 2n torn

HORA CAMP 1 CAMP2 TALLER 1 (10') TALLER 2 (10') TALLER 3 (10') TALLER 4 (10')
00:00h A VS B E Vs F C D C D G H G H
00:20h C Vs D G Vs H A B A B E F E F
00:40h A Vs C E Vs G F H F H B D B D
01:00h B Vs D F Vs H E G E G A C A C
01:20h A Vs D E Vs H
01:40h B Vs C F Vs G

01:50h 1r  camp 1 Vs 2n camp 2 2n camp 1 Vs 1r camp 2
3r i 4t 02:10h perdedor camp 1 Vs perdedor camp 2
FINAL 02:30h guanyador camp 1 Vs guanyador camp 2

PATROCINA

COL·LABORA

DESCANS DE 10'

ORGANITZA





Programació 8 equips 1r torn

HORA CAMP 1 CAMP2 TALLER 1 (10') TALLER 2 (10') TALLER 3 (20') TALLER 4 (20')
21:00h A VS B E Vs F C D C D G H G H
21:20h C Vs D G Vs H A B A B E F E F
21:40h A Vs C E Vs G F H F H B D B D
22:00h B Vs D F Vs H E G E G A C A C
22:20h A Vs D E Vs H
22:40h B Vs C F Vs G

22:50h 1r  camp 1 Vs 2n camp 2 2n camp 1 Vs 1r camp 2
3r i 4t 23:10h perdedor camp 1 Vs perdedor camp 2
FINAL 23:30 guanyador camp 1 Vs guanyador camp 2

23:30

PATROCINA

COL·LABORA

ORGANITZA

SORTEIG REGALS

DESCANS DE 10'



                    ORGANITZA                                     

      Patrocina                                     Col·labora      

 
Bases esportives 2n torneig nocturn mixt joves Sant 

Cugat 
 

x Dades genèriques 
 

¾ La competició serà de Futbol 7 
¾ Cada equip estarà format per un mínim de 3 noies i un màxim de 7 
¾ Cada equip constarà d’un mínim de 9 jugadors i un màxim de 12 
¾ Durant els partits sempre haurà d’haver un mínim de 2 noies per equip 
¾ No hi ha limitacions en els canvis de jugadors 
¾ Per formalitzar la inscripció s’haurà d’abonar la quantitat de 30€/equip 
¾ Edats entre 12 i 18 anys 
¾ Només es poden formar equips amb un màxim de 4 fitxes federatives per equip 
¾ Només es podran inscriure un màxim de 16 equips (per ordre d’inscripció). 8 equips en 

cada torn 
¾ Jugaran en dos lliguetes de 8 equips cadascuna 
¾ Només es podrà passar a la següent ronda si els equips participen en tots els tallers 
¾ Hi ha d’haver un responsable de cada equip, que signarà l’acta de cada partit i 

coordinarà els canvis dels seus jugadors 
¾ Els equips del primer torn hauran de presentar-se al ZEM de Can Magí a les 20:00h del 

dia 11 d’abril del 2015 
¾ Els equips del segon torn hauran de presentar-se al ZEM de Can Magí a les 23:00h del 

dia 11 d’abril del 2015 
 
 

 

x Competició 
 
¾ 2 grups de 8 equips (8 equips 1r torn, 8 equips 2n torn) 
¾ Els 8 equips es divideixen en 2 lliguetes de 4 equips 
¾ Passen a la següent ronda el dos primers classificats de les dues lliguetes 
¾ Juga el primer classificat d’una lligueta contra el segon classificat de l’altra lligueta 
¾ Els dos guanyadors juguen la final 
¾ Els dos perdedors juguen per la tercera posició 
¾ Es jugaran un màxim de 32 partits. 16 a cada torn 

 
 
 
 
 
 
 



x Horaris (es divideix en 2 torns) 
 
¾ 1r torn de les 21:00h a les 00:00h. De 1r d’ESO a 3r ESO 
¾ 2n torn de les 00:00h a les 3:00h. De 4t d’ESO a 2n Batxillerat 
¾ Cada partit constarà d’una sola part de 20’ 
¾ Descans entre partits de 5’ 

 
 
 

x Puntuació 
 
¾ Partit guanyat: 3 punts 
¾ Partit empatat: 2 punts 
¾ Partit perdut: 1 punt 
¾ Per cada taller pel qual passin tots els jugadors d’un equip es donaran 3 punts 

 
 

x Sancions 
 
¾ Un jugador serà suspès per al següent partit, en cas de ser expulsat 
¾ Si existeix un cas greu, serà tractat per la Direcció del torneig, i la seva decisió serà 

inapel·lable 
 

x Modificacions 
 
¾ L’organització es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes i que no 

quedin reflectides en aquest reglament  
 
 


