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TORNEIG JAN VERGÉS BLANCH

                                                         l’esport es tornarà a convertir 

en el pretext ideal per a la solidaritat i el record. 

Les instal·lacions de l’escola Els Arcs acolliran, per segona vegada, el 

Torneig Jan Vergés Blanch, un esdeveniment coorganitzat per l’Ampa de 

l’Escola Nausica i la Fundació els Arcs. 

EL TORNEIG

El nostre estimat Jan ha estat l’inspirador d’una diada solidària on l’esport, 

les famílies, els amics i la música serviran per ajudar a recaptar fons per a 

La Marató de TV3 en la seva 26ena edició.

El futbol serà l’eix de la diada, on podrem gaudir, a més, de diferents 

activitats familiars per a totes les edats.  

LA MARATÓ DE TV3

L’edició d’enguany pretén sensibilitzar i donar un important impuls econòmic 

a la recerca i investigació de les malalties infeccioses.

Els guanys de la diada s'ingressaran íntegrament com a donatiu a 

La Fundació Marató de TV3. L’objectiu de tots és poder celebrar com 

l’aportació del torneig incrementa el marcador del programa. 

Són diverses les maneres en què es podran fer els donatius sempre en un 

ambient participatiu i solidari.

Així doncs, al marge del pagament dels drets d’inscripció al torneig, 

tothom podrà dipositar el seu donatiu a la guardiola solidària que hi 

haurà a l'entrada del recinte. També es podrà col·laborar gaudint de les 

consumicions del bar i participant al dinar i a d'altres activitats solidàries.  

Però, més enllà dels diners recollits, la finalitat és convertir el dia de La 

Marató en una festa fixa del calendari que caldrà marcar en vermell.

DIA16 DE DESEMBREEL



TORNEIG JAN VERGÉS BLANCH

DIA

DIA

LLOC

10.00h

17.00h

10.00h-18.00h

10.00h-17.00h

12.00h-13:00h

18:00h
19:00h

16.00h-17:00h

12.00h-19:00h

13.00h-15:00h

15.00h-16:00h

11.00h-13.00h

DIVENDRES 15 DE DESEMBRE de 2017 de 18.00h a 21.00h 

DISSABTE 16 DE DESEMBRE de 2017 de 10.00h a 19.00h

Esmorzar solidari. Xocolatada de la mà d’Oriol Balaguer 
Segona jornada Torneig de futbol. Xut inaugural amb Jordi Eroles 
i Bernat Soler. Preu inscripció per a les dues jornades: 40€

Servei de bar

Inflables
Fotocall

Màgia de la mà del MàgicBel 

Bingo

Diada musical amb el Dj GIGI el amoroso, 
Eyetana, Kukan Dub Lagan (sofa Beats)

Dinar solidari. Preu tiquet dinar: 6€ 
(entrepà + beguda + dolços)

Màgia

Bingo.

Tómbola solidària

FINAL Torneig de futbol 
Fi de festa

Escola Els Arcs, Copèrnic 34, 08021 Barcelona

Inscriu-te al torneig aquí:
https://torneigjanverges.typeform.com/to/UByTnW
Inscripció per equips. Els equips poden estar formats per 
nens, per adults o mixtes.

Registra’t a la jornada aquí:

Data límit: 10 de desembre de 2016

https://torneigjanverges.typeform.com/to/JD4klo
Per poder fer previsió d’assistència i menjar, si us plau, registra't.

Primera jornada del torneig de futbol / Classificacions

Segona jornada del torneig de futbol
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torneigjanvergesblanch2016.wordpress.com
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@torneigjanvb
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