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PRESENTACIÓ
SOCCERLAND CATALUNYA en col·laboració amb OPEN 
ARMS presentem la primera edició del torneig OPEN ARMS 
– SOCCERLAND CUP. Un fantàstic torneig internacional de 
futbol amb un fort component solidari en què una part de 
la recaptació del torneig es donarà a l’ONG Proactiva Open 
Arms, que destinarà l’import de la donació als seus projectes 
al Mediterrani Central, al Mar Egeu i als països d’origen de les 
migracions.

Una experiència d’estada esportiva única tant per jugadors 
com per a pares i acompanyants on, a més de l’emoció de 
la competició, pretenem sensibilitzar als participants en la 
importància de la cooperació,  la tolerància  i la justícia social. 

Perquè entenem que el futbol també és una gran eina 
d’integració social i un instrument per a ajudar als nens d’avui 
a convertir-se el dia de demà en adults més compromesos 
que treballin per a fer un món més just. 

La participació és oberta a tots els equips federats en les 
categories indicades. El format del torneig i tota l’estada 
estan dissenyats per a viure una experiència inoblidable 
tant per a jugadors com per a pares i  acompanyants.  Un 
cap de setmana de futbol, convivència, competició, amistat, 
diversió i valors humans en una zona de gran interés turístic 
en plena natura. 

Et convidem a participar d’un torneig que salva vides!

CATEGORIES
Masculí
Escoleta U6

Pre-benjamí U8

Benjamí  U10

Aleví  U12

Infantil  U14

Cadet  U16

Juvenil   U18

Femení
Infantil  U14

Cadet  U16

Juvenil   U18



INSTAL·LACIONS
Soccerland Catalunya és un complex esportiu únic al país 
situat en una zona de gran interés turístic a només 45 
minuts de Barrcelona. Les instal.lacions disposen d’una 
extensió de 150.000m2 amb 14 camps de futbol de gespa 
natural ubicats en un paratge natural immillorable.

Les instal.lacions acullen una gran varietat d’esdeveniments 
i prestigiosos tornejos internacionals.  També es realitzen 
un gran nombre d’estades esportives, campus i colònies de 
futbol. Al llarg de l’any passen més de 1.500 equips i 30.000 
jugadors procedents de tot el món.  A més dels camps de 
futbol es poden trobar els següents equipaments:

• 12 vestidors

• Bar-cafeteria

• Zona de picnic

• Piscina

• Xarxa de senders i camins senyalitzats per a la 
pràctica del senderisme i BTT.

• Àmplia zona de pàrquing amb capacitat per a 65 
autobusos i 500 turismes.



TARIFES
El Torneig inclou dos nits en règim de pensió complerta en habitacions múltiples per a jugadors i dobles per a entrenadors i 
acompanyants. 

Un entrenador gratuït per equip. La resta d’entrenadors tarifa d’acompanyant. 

La organització disposa de serve transport gratuït per a entrenadors i jugadors durant tota la competició. 

ALLOTJAMENTS
Tots els Hotels i allotjaments es troben situats a 
les poblacions de Lloret de Mar, Blanes, Malgrat, 
Santa Susanna i Calella.  

Els Hotels seleccionats disposen d’unes 
excel.lents prestacions per a allotjar tant els  
jugadors, com els pares i acompanyants. 

La organització assignarà els Hotels per a cada 
equip per rigurós ordre d’inscripció. El nom de 
l’Hotel no es comunicarà fins a una setmana 
abans de l’inici del Torneig.

Inscripció al torneig

Dues nits d’allotjament en règim de pensió complerta

Taxa turística inclosa

Aigua durant el Torneig

Servei de transfer durant el torneig

Obsequi per a tots els jugadors

Jugador/a en Hotel 4*

185€

Acompanyant en Hotel 4*

90€

Jugador/a en Hotel 3*

175€

Acompanyant en Hotel 3*

85€

Jugador/a en casa de colònies

160€

Jugador sense allotjament

59€
* Sense transport.

Entrenador sense allotjament

25€
* Sense transport

Què inclou?

* Els acompanyants menors de 2 anys sense cost i els 
menors de 10 anys gaudiran d’un descompte del 50%, 
sempre que vagin acompanyats per dos adults. La nit extra 
té un suplement de 40 € / nit per persona i el suplement per 
habitació individual és de 20€/nit per persona.

* Els pares i acompanyants que vulguin servei de transfer 
durant tot el torneig hauran de pagar un suplement de 15€ 
per persona.

Una part de la recaptació del torneig es donarà a l’ONG 
Open Arms, que destinarà l’import de la donació als seus 
projectes al Mediterrani Central, al Mar Egeu i als països 
d’origen de les migracions.



INSCRIPCIONS I 
PAGAMENT
Els equips hauran de realizar la inscripció al Torneig 
per mitjà del formulari que trobaran a la web 
www.soccerlandcatalunya.com
La data límit de la inscripció és el 30 d’Abril.

La inscripció es farà oficial una vegada s’hagi efectuat el 
pagament de 500€ en concepte de reserva a compte de la 
participació al Torneig. Aquesta quantitat es descomptarà 
de l’import total de la factura final.

La totalitat del pagament restant  s’haurà de realizar abans 
del dia 31 de maig al número de compte següent:

Caixabank
ES24 2100 8149 4702 0004 7100



SOBRE OPEN ARMS
Open Arms és una organització no governamental i sense 
ànim de lucre que té la principal missió de protegir amb la 
seva presència al mar a totes aquelles persones que intenten 
arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució 
o pobresa. Neix d’una empresa de socorrisme i salvament 
marítim amb dilatada experiència a les costes espanyoles. 
 

Ens dediquem a la vigilància i salvament de les embarcacions 
de persones que necessiten auxili al mar Egeu i Mediterrani 
Central, així com a la denúncia de totes les injustícies que 
estan passant i que ningú explica.

Tot va començar amb unes fotos de nens ofegats a una 
platja. Vam pensar: si nosaltres ens dediquem a això i ho fem 
a les nostres platges, per què allà s’estan morint i ningú els 
ajuda?

Conscienciem als que demà 
faran d’aquest un món millor.

La nostra missió va començar amb la foto d’un nen ofegat a 
la costa. Portades de diaris, xarxes socials, televisions... i cap 
govern feia res.

Volem que els nostres nens, futurs adults, creixin en una 
societat en la qual sigui inconcebible veure una imatge així. 
Volem que coneguin la nostra història i que lluitin perquè una 
causa com la nostra mai més sigui necessària.

Pensem que explicar-los de primera mà la realitat d’aquesta 
crisi humanitària i com un grup de persones solidàries es van 
unir per salvar milers de vides, els ajudarà a ser millors adults.

Open Arms ha pogut seguir endavant gràcies a l’ajuda de la 
societat civil.

Sense persones com tu, res d’això hagués estat possible.

Amb la teva ajuda seguim salvant 
vides.
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