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La Lliga de la Facultat de Ciències de la Comunicació arranca aquest 2010 amb 

l’esperit d’ajuntar dues passions: l’esport i la 

comunicació. Amb el futbol com a senyera, la 

lliga està oberta a tots els estudiants de la 

facultat (grau, llicenciatura, màster i doctorat, i 

a tots els docents, t i personal de gestió, PAS, 

etc. de la mateixa).  

Tota la informació es pot trobar a: 

http://lalliga.wordpress.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada equip serà un mínim de 6 i un màxim de 18 persones 

 Com a mínim han de tenir una noia jugant al camp 

 Cada equip ha de comptar amb un professor. Si no és jugador, el 

professor ha d’apadrinar l’equip, essent-ne el president 

PRESENTACIÓ 

ELS EQUIPS 
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RECREATIVO DE JUERGA 
Professor que apadrina: David Paloma 
Entrenador: Bernat Díaz 
Capità: Oriol Cortés 
Blog: http://recredejuerga2010.blogspot.com 
 
 
ATLÉTICO CHE GUEVARA  
Professor que apadrina: Santiago Tejedor 
Entrenador: Mireia Sanz 
Capità: Joshua Logan 
Blog:  http://atleticocheguevara.blogspot.com/ 
 
 
LOS CELESTES 
Professor que apadrina: Mauricio Nihil 
Entrenador: Mauricio Nihil 
Capità: Abel González 
Blog: http://celestesclubfutbol.blogspot.com/ 
 
 
PELOTAS FUERA 
Professor que apadrina: José Luís Valero 
Entrenador: Enrique Cuevas 
Capità: Guillermo Esteban 
Blog: http://www.pelotasfuera.es.tl/ 
 
 
OLYMPIQUE DE SILLÓN 
Professor que apadrina: Antoni Noguero 
Entrenador: Alberto Muriel 
Capità: Alberto Muriel 
Blog: http://olympiquedesillon.blogspot.com/ 
 
 
ASTON BIRRA F.C 
Professor que apadrina: Elvira Altés 
Entrenador: Elvira Altés 
Capità: Pau Franch 
Blog: http://astonbirrafc.blogspot.com/ 
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JUABENTUS 
Professor que apadrina: José Manuel Pérez 
Entrenador: Jordi Dotras 
Capità: Pol Benach 
Blog:  http://juabentus.blogspot.com/ 
 
 
CHAMP.IÑONES 
Professor que apadrina: Pierre Caufapé 
Entrenador: Sergio 
Capità: Berta Conde 
Blog: http://www.champinyones.blogspot.com/ 
 
 
NOTTINGHAM MIEDO 
Professor que apadrina: Gabriel Jaraba 
Entrenador: Gabriel Jaraba 
Capità: Xavi Bruguera 
Blog: En construcció 

 

 

 

 

Cada equip comptarà amb un blog personal o bitàcora. 

El blog comptarà amb: 

 Nom de l’equip 

 Logotip 

 Himne (si en té) 

 Presentació dels jugadors 

 

El blog s’anirà alimentant amb: 

 Rodes de premsa 

 Entrevistes a jugadors o entrenadors 

 Comunicats de baixes, lesions, fitxatges, etc 

 Informes i cròniques 

 

EL BLOG 
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Alguns exemples dels Blogs: 
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 Dues lliguetes tots contra tots: dos finalistes que jugaran la Gran Final 

 Dues parts de 20 minuts cadascuna. 

 Cada equip estarà representat per un color (de samarreta). Els equips 

poden proposar colors, però s’assignarà per ordre d’arribada de les 

sol·licituds d’inscripció. 

 

RESULTATS DE LA LLIGA 

 

 El partit guanyat comptarà 3 punts, l’empata’t 1 i el perdut 0. 

 El blog també puntuarà. 

 El resultat final de La Lliga serà la suma entre el blog i els punts dels 

partits. 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ I CLAUSURA DE LA LLIGA 

La Lliga i tots els equips faran una presentació oficial a l’Aula Magna.  

A la mateixa, participaran professionals del sector en actiu, periodistes esportius, 

jugadors o ex jugadors de futbol, etc. És recomanable que per aquell dia, cada 

equip hagi fet un breu vídeo amb la presentació o de motivació. La clausura de 

la Lliga també es realitzarà a l’Aula Magna, on els equips guanyadors rebran els 

seus trofeus. 

 

ELS PARTITS 

DATES IMPORTANTS 
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MÉS INFORMACIÓ 

lalligacc@gmail.com 

http://lalliga.wordpress.com 

 


