
4ª Edició Any 2017 
 

Ja ha arribat la Quarta 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 escoles universitàries 
                    G  i  m  b  e  r  n  a  t 
                    i     Tomàs     Cerdà.  
 



 



4rt. 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 les 
passades edicións, organitza per quart any consecutiu, el torneig nocturn mixt de futbol 7 entre els 
joves de Sant Cugat. Aquest any continuem comptant amb l'inestimable patrocini de les Escoles 
Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà. I com en tots els anys precedents amb la coorganització de 
Teampartners. 
El torneig es dividirà en 2 grups: 
- 1r Grup (de 1r ESO a 3r ESO) al camp de Can Magí 
- 2n Grup (de 4t d’ESO a 2n Batxillerat) al ZEM de la Guinardera 
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 
Escoles Universirtàries Gimbernat i Tomàs Cerdà. 
4. COL•LABORADORS 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
{ 1 segon } Informat · Decideix · Viu 
VAS Vens a Saltar? 
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 6 de Maig del 2017. Els participants hauran de presentar-se al camp una hora abans a les 
instal·lacions. 
8. INSTAL•LACIONS 
1er. Grup 
ZEM de Can Magí per al grup de 1r ESO a 3r ESO 
Horari de 21:00 a 24:00 
2 camps de futbol 7 
4 vestidors amb dutxes 
2on. Grup 
ZEM de La Guinardera per al grup de 4r ESO a 2r Batxillerat 
Horari de 22:00 a 01:00 
2 camps de futbol 7 
4 vestidors amb dutxes 
9. PLA D’ACTIVITATS / PROGRAMA 
1. 12 equips per cada grup. 
2. Cada equip jugarà un mínim de 3 partits. 
3. Els partits seran de 20’. 
4. Hi ha de haver com a mínim 3 noies per equip. 
5. Els equips poden tenir entre 9 i 12 jugadors. 
6. Cada equip pot tenir un màxim de 4 jugadors federats. 
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 22:00h a 01:00h 
11. SERVEIS COMPLEMENTARIS 
Servei de bar i de restauració 
No es vendran begudes alcohòliques 
12. PLACES 
Màxim de 24 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 250 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 dimecres, 19 de Abril del 2017 



Dimecres 19/4 va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament la presentació de la 4a Edició del 
Torneig Nocturn de Futbol 7 Mixt per a Joves de Sant Cugat, "Enganxa’t als bons hàbits" co-organitzat 
per la Penya Blaugrana de Sant Cugat i l’empresa Teampartners. 
 
Aquest torneig de futbol, que se celebrarà el dissabte 6 de maig, té com a objectiu informar als joves 
mitjançant uns tallers que es duen a terme durant els temps de descans. S’utilitza el futbol com a 
eina de reclam per poder fer arribar la informació que aquest any va dirigida al voltant dels bons 
hàbits alimentaris, el perill del consum d’alcohol i altres substàncies durant l’adolescència. 
 
Durant els parlaments es va deixar constància de la consolidació d’aquest esdeveniment i de lo 
important que és la conscienciació dels joves i de que disposin de la màxima informació possible. 
Es vol oferir una proposta d’oci nocturn diferent, on l’esport sigui l’objectiu vehicular. 
També es va donar molta importància al fet de que els equips han de ser obligatòriament mixtes. 
Moltes noies abandonen l’esport a l’arribar a l’adolescència. 
 
Els jugadors de 1r d’ESO a 3r d’ESO jugaran a la instal•lació de Can Magí, i els de 4t d’ESO a 2n de 
Batxillerat ho faran a la ZEM de la Guinadera. Tenim previst que hi participin un total de 24 equips 
amb uns 300 jugadors. 
 
Se li dóna molta importància al fet de que per segon any les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs 
Cerdà patrocinin aquest torneig. 
Aquest any a més, l’empresa VAS col•labora oferint 70 salts en llits elàstics a les seves instal•lacions 
per 6 equips l’endemà del torneig. 
 
D’esquerra a dreta a la foto: 
 
• Xavi Requeno Gerent Teampartners (Co-organitzador juntament amb penya Blaugrana Sant Cugat)) 
• Manel Taboada Escoles Universitaries Gimbernat i Tomas Cerda (patrocinador) 
• Josep Maria Félez President Penya Blaugrana Sant Cugat 
• Eloi Rovira Regidor de Joventut i Esports de Sant Cugat 
• Joan Carles Galofré Vicepresident 1r Penya Blaugrana Sant Cugat 
• Josep Castellà Directiu FC Barcelona 
 

Foto de grup dels equips del 1r. torn a 
Can Magí  

 
 



Foto de grup dels equips del 2n. torn a 
La Guinardera 

 
 

Imatge de un dels tallers 

 
 
 
 
 
 
 



Lliurament de Premis a Can Magí 

 

 

Imatge de un grup de guanyadors al 
centre VAS al dia següent. 



 

La nit de dissabte 6 de maig ha tingut lloc la 4a edició del torneig nocturn mixt per a joves de Sant 
Cugat. 
Han participat un total de 250 nois i noies repartits en 24 equips, 12 del 1r torn i 12 més del segon. 
Els grup de joves mes petits han jugat a les instal•lacions de Can Magí i els del 2n torn al ZEM de la 
Guinardera 
La jornada s’ha desenvolupat sense cap incident i l’èxit de l’esdeveniment fa que aquesta activitat 
esdevingui un referent entre els joves. 
Tots els joves han participat dels tallers “de bons hàbits saludables” que l’empresa “1 segon” 
http://1segon.cat/ ha dissenyat per aquesta activitat. Concretament, aquest anys els tallers han 
tractat sobre els següents temes: 
 
1r Grup: 
• Cursa en files 
• Dolç verí (begudes energètiques) 
• Energy Real Drink (begudes energètiques) 
• Mou-te en 1Segon 
2n Grup: 
• Cursa cooperativa 
• Dolç verí (begudes energètiques) 
• Energy Real Drink (begudes energètiques) 
• Memoritza els bons hàbits 
Es van lliurar també premis a: 
• L’equip amb el nom més original ( Friends al 1r torn) ( Aparell Gol-gi 2n torn) 
• L’equip que ha demostrat un millor Fair Play durant la competició ((Tuercebotas al 1r torn) ( Buhos 
2n torn) 
• L’equip que ha demostrat una mes implicació i atenció en els tallers de conscienciació ( Shoot Goal 
1r torn) 
Els premis han estat una ronda de salts avui diumenge 7 al matí a VAS (Vens a Saltar) per els 6 
equips, oferts per el col•laborador del torneig VAS. 
Els 3 primers classificats del 1r torn (joves de 1r d’ESO a 3r d’ESO) disputat a la instal•lació de Can 
Magí han estat: 
3r: Toys Juniors 
2n: Class Team 
1r: Complement Directe 
Els 3 primers classificats del 2n torn (joves de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat) disputat a la instal•lació 
de Can Magí han estat: 



3r: Hacunna Matata 
2n: Jabatos Cascaos 
1r: Futbol Art 
 
• Personalitats assistents: 
• Xavi Requeno Coorganitzador esdeveniment i gerent de Teampartners 
• Núria Subirats Fundació Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdà (patrocinador) 
• Francesc Boixader Fundació Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdà (patrocinador) 
• Eloi Rovira Regidor d’Esports i joventut Ajuntament de Sant Cugat 
• Carlos Pastor Gerent VAS (col•laborador torneig) 
• Josep Maria Félez President Penya Blaugrana Sant Cugat 
• Joan Carles Galofré Vicepresident 1r PBSC 
  
A les fotos, d’esquerra a dreta: 
• Foto lliurament premis: (Francesc Boixader, Xavi Requeno, Joan Carles Galofré, i jugadores de 
l’equip ”Shoot Goal”) 
• Foto VAS: Carlos Pastor, Joan Carles Galofré i components equip Friends 
 

 







Fitxa d’autorització del jugador/a

En/Na: 
amb DNI:                                                              com pare, mare o tutor/a,
autoritzo a:
a participar en el 4t Torneig Nocturn mixt de Futbol 7 que es realitzarà el proper 6 de maig de 
2017 a la Zona Esportiva Municipal La Guinardera.

Sant Cugat del Vallès,            de                                          de 2017
                                                                                                             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 4t Torneig Nocturn mixt de FUTBOL 7 organitzat per Teampartners, S.L. i 

La Penya Blaugrana que es farà el proper dia 6 de maig de 2017, havent pagat la quantitat 

de 30 euros.

                                                                                                    Segell de l’organització

 Nom i cognoms  Data de naixement  Federat

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO

SÍ         NO



                                                                                        

                                                                                                                       

Bases esportives torneig nocturn joves Sant Cugat 

 

 

• Dades genèriques 

 
¾ La competició serà de Futbol 7 
¾ Cada equip estarà format per un mínim de 3 noies 
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 jugant al camp 
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 de futbol o 

futbol sala per equip 
¾ Només es podran inscriure un màxim de 24 equips (per ordre d’inscripció). 12 equips 

en cada torn 
¾ Jugaran en dos lliguetes de 12 equips cadascuna. Una en la ZEM Can Magí i una altra 

en la ZEM La Guinardera 
¾ Només es podrà passar a la següent ronda si els equips participen en tots els tallers de 

sensibilització 
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 (grup de 1r a 3r d’ESO) hauran de presentar-se a la ZEM Can 

Magí a les 20.30 del dia 6 de maig del 2017. 
¾ Els equips del segon torn (grup de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat), hauran de presentar-se 

al ZEM de La Guinardera a les 21.30 del dia 6 de maig del 2017. 
 
 

• Competició 

 

¾ 2 grups de 12 equips (12 equips a la ZEM Can Magí , 12 equips a la ZEM La Guinardera) 
¾ Els 12 equips es divideixen en 3 grups de 4 equips 
¾ Passen a la següent ronda els primers classificats de cada grup i el millor segon dels 3 

grups 
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 48 partits. 24 a cada torn 

 
 

• Horaris (es divideix en 2 torns) 

 
¾ 1r torn de les 21.00 a les 00.30. De 1r d’ESO a 3r ESO (S’ha d’estar a les 20.30) 
¾ 2n torn de les 22.00 a les 01.30. De 4t d’ESO a 2n Batxillerat (S’ha d’estar a les 21.30) 

 
 



                                                                                        

                                                                                                                       

 
 
 
 
 
¾ Cada partit constarà d’una sola part de 15’ 

 
• 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 

 
 

• 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 
 

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

quedin reflectides en aquest reglament  
 


