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La Penya Blaugrana de Sant Cugat organitza la 4a edició de la Festa de la Infància, el proper 14 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. 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 14 de juny! 
Josep Mª Félez 
President Penya Blaugrana de Sant Cugat 

 





















































Acte de Presentació del esdeveniment 

El passat dimecres 4 de Juny, va ser presentat oficialment el cartell de la IV edició de la Festa de la 
Infància a la seu social de la entitat. 
 
 

 

 

Entitats participants 

Descripció d'entitats i activitats que desenvolupen el dia de 
la Festa de la Infància  
The Long School, 
és una empresa que es dedica a la formació en el món del skate. Fan classes impartides a 
l’escola Long School on posen en pràctica un pla de sessions planificades per nivells, 
assequibles per a qualsevol persona independentment de la seva edat, sexe i condició física. 
A la Festa de la Infància  faran una demostració  per experts, i durant tota la jornada oferiran 
un clínic/tutorial d'iniciació al Longboard. També explicaran als participants de la seva 
activitat la importància  del respecte del mobiliari urbà i dels vianants quan es practica aquest 
esport. 

La Braseria Blaugrana, 
degustar plats típics de la cuina catalana i mediterrània i gaudir de tots els partits del Barça 
retransmesos en pantalla gran. Mensualment tenen programats tota una sèrie 
d'esdeveniments socials relacionats amb el món de la gastronomia, la moda i els esports. 
Braseria Blaugrana, és el nou model de Local Social de Sant Cugat, i estan oberts a 
propostes lúdiques socials.  
En aquesta festa col·laboren amb un taller de cuina infantil, que consistirà en qué els nens i 
nenes prepararan uns entrepans ideats per ells mateixos, sempre amb productes de qualitat i 
de proximitat. També els nens podran fer combinacions de fruites per trobar la macedònia 
que més els hi agradi. Tota aquesta activitat estarà enfocada a potenciar els bons hàbits 
alimentaris 



MaB Languages 
dóna resposta a la formació de llengües estrangeres a nens, joves i adults, d'una manera 
efectiva gràcies a l'experiència i formació del seu equip. Per aconseguir aquesta fita, 
disposen de productes dirigits a particulars (a partir dels 3 anys), empreses, escoles i 
instituts. Tots ells seguint un enfocament d'aprenentatge anomenat CLIL (Content and 
Learning Integrated Learning). 
D'aquesta manera aconsegueixen exitosament que els alumnes no només assoleixin el 
coneixement desitjat de la llengua estrangera que prefereixin, sinó també que aprenguin 
continguts diversos o específics responent a la necessitat particular de cada individu. 
Pel dia 14 han preparat una activitat molt original: jugaran al "Who is Who", el Qui és qui? de 
tota la vida però en versió "MaB Languages". Les fitxes de cada equip són dinA4, i s'han de 
pescar uns aneguets en una piscina que porten un número i aquest número correspon a una 
pregunta. El propòsit és que els nens i nenes practiquin l’expressió oral i la lectura en anglès 
al mateix temps que s'ho passen molt bé. 
Aniran apuntant els equips que necessitin menys preguntes per 
endevinar el personatge de l'equip contrari i al final de la festa 
donaran samarretes i gorres. 

Taller Jeroni de Moragas 
És una cooperativa que funciona des de fa més de 40 anys , donant suport al col·lectiu de 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. Des de fa ja un temps que el 
Taller Jeroni de Moragas i la Penya van de la mà sempre que hi ha oportunitat.  Aquest any 
el Taller ha engegat diversos projectes inclusius: ha editat un llibre de contes que trobareu a 
la paradeta, està desenvolupant una plataforma APP per a  l’atenció al desenvolupament 
cognitiu de persones amb discapacitat intel·lectual  i ha obert un taller de costura, planxat i 
venda d’articles i serveis diversos, des de la qual brindarà l’oportunitat d’ocupació a 
col·lectius en risc d’exclusió, ubicat al carrer Torrent d’en Xandri Nº 33. Trobareu informació a 
la paradeta del Taller. En aquesta edició, el taller participarà en la Festa de la Infància, 
oferint  un taller de pinta cares  i l’artista Gusti ens tornarà a sorprendre amb una activitat 
divertida que consistirà en pintar un gran mural entre tots els nens. També, el Taller Jeroni de 
Moragas oferiran lloguer de gots i quan la gent els torni se’ls obsequiarà amb una bossa 
reciclada 

El CAU AMIC 
és una associació formada per voluntaris que de forma altruista donen auxili i acollida 
temporal a animals de companyia abandonats o perduts. El seu objectiu es trobar una família 
i una llar on se’ls estimin i tinguin cura d’ells. 
Tenen els següents programes a l'associació 

!   •Adopcions 
!   •Apadrinaments 
!   •Activitats amb associacions de persones amb discapacitat. 
!   •Acollida temporal de gossos amb gent gran. 

  
Durant la festa de la Infància tindran un punt d'informació, faran xerrades de gossos i gats, 
disposaran tallers de pintura i també activitats amb els gossos: passejades, raspallats, etc.. 
  

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. Tenen 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 seus valors són: 

!   L’interès professional del seu equip humà per a la millora de la qualitat dels serveis esportius. 
!   La motivació envers la relació amb les institucions públiques i privades, que valoren com 

decisives en la funció de la promoció esportiva. La col·laboració amb la Festa de la Infància 
és un clar exemple d’aquest darrer punt. 

!   La seva experiència en la gestió de la programació i desenvolupament dels programes i 
equipaments esportius. 
Degut a l’èxit de la passada edició, aquest any repeteixen el taller de: “Feines de granger” on 
mitjançant una gimcana els nens hauran de simular les tasques que es fan al camp 



  

En Bufamots, 
explicarà alguns dels contes de Can Sons. Aquests contes no són gens convencionals, i així, 
per exemple alhora que els nens es diverteixen, poden descobrir perquè serveixen les 
estrelles numèriques, com és la terra dels malsons, què hi passa al poblat de Dintrefora i, fins 
i tot, coneixeran alguna cosa d'en Napoleó! 
  
Les escoles Gerbert d’Orlhac i Collserola  
celebraran un torneig de futbol amb la participació de 60 nens i nenes de 1r, 2n i 3r de 
primària 
  
L’Agència de Residus de Catalunya 
fa una activitat que combina la diversió amb la pedagogia d’aprenentatge en temes de 
reciclatge i sostenibilitat. Aquesta activitat consisteix concretament en un inflable que simulen 
els diferents contenidors 
  

El Mag Vaxi 
donarà el toc màgic a la Festa, on ensenyarà alguns dels seus trucs en el seu taller de 
màgia. 
  

Dinamiks 
és una empresa social de Sant Cugat de serveis educatius d'oci i esport que pretén oferir una 
alta dosi d’entreteniment, diversió i emocions, sempre amb la voluntat d’aportar valor al 
nostre entorn. Creuen en el canvi a través de tots aquells valors que des del món del lleure 
educatiu i l’esport es poden transmetre a la societat. Ofereixen colònies, casals, activitats per 
festes infantils i també serveis destinats a nens i adults amb discapacitat intel·lectual. 
Participen en aquesta edició aportant una festa de l’escuma lúdica i refrescant per a tots i 
totes, seguint la seva línia de col·laboració amb les entitats del poble 
  
McDonalds Sant Cugat 
fa un pas més en la seva participació, i a banda del subministrament habitual de sucs d’altres 
edicions per a tots els nens, en aquesta edició també oferiran una actuació d’en Roland, que 
segur que serà una de les activitats estel·lars de la festa d’enguany. 
  

A l’Àlex Lòpez, 
subdirector del Diari de Sant Cugat i Cap d’Esports li hem d’agrair que torni a repetir com a 
speaker. Ell, entre d’altres tasques, serà l’encarregat d’anar informant de les diferents 
activitats que es vagin produint al llarg del matí. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4a Edició de la Festa de la Infància 2014  
El passat dissabte 14 de juny va tenir lloc la 4a edició de la Festa de la Infància, celebrada al camp 
municipal de Can Magí, a Sant Cugat del Vallès. 
La Festa de la Infància és un esdeveniment, on una sèrie d’entitats, associacions, fundacions i 
col•laboradors sota la direcció i coordinació de la Penya Blaugrana de sant Cugat, presenten un 
conjunt d’activitats amb un objectiu: aportar als nens una sèrie de valors. Aquest valors s’actualitzen 
en cada edició, i concretament en aquesta s’ha apostat per: 
• Conèixer i respectar la realitat dels discapacitats 
• Familiaritzar-se amb el reciclatge i la sostenibilitat mediambiental 
• Respecte als animals, especialment als animals de companyia 
• El joc i l’esport com a eina d’aprenentatge 
Tot això envoltat de propostes divertides, lúdiques i culturals. 
• L’entrada és lliure i gratuïta per a tothom 
• L’horari és de 10:00h a 14:00h del migdia 
• Totes les entitats i col•laboradors participen de forma desinteressada 
Van passar uns 300 nens al llarg del matí. 
Les escoles Gerbert d’Orlhac i Collserola van jugar uns partits de futbol de diferents edats al llarg del 
matí. 
La festa va finalitzar amb un canó d’escuma que va refrescar als nens. 
Les entitats que van participar realitzant activitats van ser: Dinamiks, Teampartners, Braseria 
Blaugrana, Mab Languages, Taller Jeroni de Moragas, Cau Amic, Bufamots (Roger Corominas), Mag 
Vaxi, Pallasso Roland Mc Donalds i l’Agència de Residus de Catalunya. 

 











Avant projecte de participació de Teampartners a la Festa de la Infància de la 
Penya Blaugrana Sant Cugat del proper 14 de juny de 2014

Teampartners (Quatre i el Cabu), torna a participar en la Festa de la Infància del proper 14 de 
juny’14 que organitza la Penya Blaugrana amb l’activitat:
RECORDL·LECTA, el pagès més en forma!

Amb un objectiu clarament lúdic i de diversió, aquesta activitat de caire bàsicament esportiva, 
s’enmarca en un format de participació per parelles o individual, on s’han d’anar fent un seguit de 
proves amb la finalitat de fer el menor temps possible. De fet, és una “lluita” contra el cronòmetre.

A RECORDL·LECTA, busquem el símil amb el món de la pagesia i, proposem fer d’una forma molt 
amena, jugada i física, tot el procés de treball que fan els pagesos. Així doncs, els participants 
hauran de preparar el camp per llaurar, llaurar-lo, regar, plantar, recol·lectar, sel·leccionar, etc.

Abans de jugar:
Serà condició obligada que tots els participants que vulguin jugar, es posin una faixa i una barreti-
na abans de començar.  Es podrà participar per parelles o individualment, tenint en compte que els 
resultats obtinguts s’ordenaran i es classificaran segons l’edat dels participants i modalitat.

Proves:
Les proves estaran doblades per tal que ho puguin fer dos equips a la vegada.
Hi haurà un total de 10 estacions.
1. Males herbes (prova de recerca, salt i velocitat)
2. Fertilitzem i reguem (prova de velocitat)
3. Plantem (prova de velocitat i agilitat)
4. L’espantaocells (prova de coordinació i estratègia)
5. Hora d’esmorzar (prova de força explosiva - salt vertical- i velocitat)
6. Canalització (prova de precisió -llançament-)
7. Preparo per recol·lectar (prova d’estratègia, “força” i velocitat)
8. Recol·lectem (prova de velocitat, agilitat i coordinació)
9. La paradeta (prova d’estrategia, velocitat)
10. Reciclatge a l’orgànica (prova de llançament)
 
Dins l’espai reservat per nosaltres, on farem les proves, podriem posar la lona identificativa de 
Teampartners que estigui ben visible per a tothom. D’aquesta manera, juntament amb les sama-
rretes que lluirem els 6 monitors que dinamitzarem l’activitat, aconseguirem donar una imatge 
unitària i corporativa d’empresa. D’alguna manera s’ha de potenciar el missatge que la gestió 
esportiva a Sant Cugat és Teampartners.

Lleure esportiu i educatiu



Material necessari:
- Equip de sò + cd’s de música
- 2 micros de diadema ?
- Lona de forats de Teampartners per fer punteria
- Lona genèrica de Teampartners
- Material divers:
Cons, màrfegues, 6 tanques, bancs, 6 steps, 10 cubells o galledes, molts globus o troçets de roba de 
colors, pilotes de tennis, 4 cronòmetres, velcro, 2 carretons, moltes capses de fruita, 4 regadores, 4 
sacs per saltar, 2 barrets de palla, 8 faixes, 14 barratines, fruites i verdures de plàstic, 6 o 8 tanques, 
anelles, 2 taules, 2 blocs, 2 retoladors, 2 pissarres veleda i els seus rotuladors (2), cinta de senyalitza-
ció, brides, roba vella - samerretes..., 10 cordes, 2 pilotes d’escuma, 2 pals, 2 piques.
- Samarretes corporatives específiques d’aquest joc pels monitors.

Monitors/es:
Per dur aquesta activitat a terme serem 6 persones.*
- Agustí Castillo
- Jordi Calm Boté
- Claudia Tortosa
- Mabel Espinazo 
- Sandra Aguilar
- Sergi Solivelles
* A concretar

Lleure esportiu i educatiu





14 de Juny de 2014

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

Organitzador



Zona A

Partits de futbol de nens i nenes de primer, segon i 

tercer de primària, entre l’Escola Gerbert d’Orlhac i 

el CEIP Collserola

Zona B

Lleure esportiu i educatiu amb la gimcana “Feines 

de granger” a càrrec de Team Partners

Zona C

Repartiment de sucs a càrrec de McDonalds

Actuació de 12h a 13h d’en Ronald McDonald

 

Zona D

Conta contes “Els contes de Can Sons” a càrrec del 

Joc del “Who is who” a càrrec de MaB Languages

Actuació del Mag

Pinta-cares i lloguer de gots a càrrec de 

l’associació de persones amb trastorn del desen-

volupament intelectual i malaltia mental de Sant 

Cugat, Taller Jeroni de Moragas

Punt informatiu de la Penya Blaugrana de Sant 

Cugat del Vallès

Taller de cuina infantil amb productes de proximi-

tat a càrrec de la Braseria Blaugrana 

Zona E

Atracció inflable per reciclar saltant! de l’Agència 
de Residus de Catalunya

(activitat a partir de 3 anys)

Projecció de videos i xerrades sobre gossos i gats 

a càrrec d’El Cau Amic

Clínic d’iniciació al món de l'skate i demostració per 

part d'experts a càrrec de Long School

Fi de festa a les 13:15h amb canó d’escuma amb 

Dinamiks
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