


Descripció 

Esdeveniment esportiu anual 
Categories Pre-Mini 
Nivells : 

Masculí C i D 
Femení B i C 

Seu: Canovelles 
4 o 5 partits per equip 
Activitats paral·leles per als jugadors 

 



Objectius Esportius 

Bàsquet: potenciar l’escola i el  
 bàsquet base. 
Jugadors: millorar el nivell i promoure la 

convivència amb altres companys de l’esport. 
Millorar la formació amb feedback. 
Promoure el bon joc, fair play, des de ben 

petits. 

 



Dates i programa 

Dates: 19 i 20 de Març 
Programa: 

o5 equips masculins i 5 femenins. 
oPrimera fase de grups i segona fase eliminatòria per 

establir la classificació final. 
oEls partits començaran a les 9:00 i l’últim serà a les 

19:30. 

 



Altres Activitats 

Durant el temps d’espera entre partit i 
 partit tots aquells participants que  
 vulguin, podran gaudir d’activitats lúdico-

esportives preparades per a tal efecte. 

 



Preu Equips 

El torneig costa 325€ per equip. Amb un màxim de 12 jugadors i 
2 entrenadors. 

 
 Inclou: 

o El dinar de dissabte al Restaurante Navas (al costat del pavellò) 

o El berenar de dissabte.  
o El dinar de diumenge al Restaurante Navas 
o Servei d’aigua que la organització oferirà a cada partit. 
o Vestuari 10 minuts abans i després de cada partit. 
o Una samarreta de recordatori per a tots els participants. 
o Premis per a tots el participants. 
o Activitats lúdico-esportives 
o Mínim de 5 partits jugats 



Allotjament Nit 

La coordinació posa a disposició dels club i jugadors la 
opció de passar la nit al Campanar de Canovelles 
(molt a prop del Pavelló). 
 

Preu: 5€ per jugador i/o entrenador. 
 Inclou: 

o Disposició, acomodació i nit al Campanar de Canovelles. 
o Opció de dutxa i serveis si es requereix. 
o Esmorçar del diumenge 20 

 
 El sopar de dissabte no està inclòs, però des del club se us facilitaran llocs propers 

i adequats on podreu anar a sopar.  

 



Oferta Acompanyants 

El Restaurante Navas possa a disposi- 
 ció dels acompanyants un menú de  
 12€ per dissabte i diumenge.  
Per  a tots els acompanyants se us facilitaran 

les ofertes dels hotels i allotjaments més 
propers. 

Hi haurà instal·lat un servei de bar al pavelló 

El nostre objectiu es que també els pares i mares puguin gaudir 
d’una bona jornada per lo que estem també a la vostra 

disposició. 
 



Condicions de Pagament 

El torneig costa 325€ per equip + 5€ per 
jugador que es quedi a passar la nit.  

 Per inscriure's s’ha d’ingressar l’import 
 total a numero de compte   

ES58-0081-0044-2300-0124-8427 

 i enviar el resguard a l’email 
canovellesbc@canovellesbc.com 

 



Instal·lacions 

PAVELLÓ TAGAMANENT 

Avda. Diagonal s/n 

08420 Canovelles  

Tel. 93.846.32.48 

ESCOLA PÚBLICA CONGOST 

C/Industria, 42 

08420 Canovelles  

Tel. 93.846.32.48 



Més Informació 

Podeu trobar mes informació a  
www.canovellesbc.com 

Per qualsevol dubte o suggerencia podeu dirigir-
vos al email 

 canovellesbc@canovellesbc.com 
 o be per telèfon a  
  Ari Ortega 635.095.737 
 
 Fax: 93.849.44.13 

 



Col·laboradors 

• AMPA Escola Pública Congost 

• Restaurante Navas 

• Basket Store Granollers 

• Diables de Canovelles 

• Ajuntament de Canovelles 

• Servei d’Activitats Esportives de Canovelles 



Organitzador 

CANOVELLES  

BASKET  

CLUB 


