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Salutacions
Benvinguts a la vuitena
edició del nostre Torneig de Mini
Bàsquet per a categories Pre-Mini.
Aquesta temporada 2016-17
el Canovelles Basket Club celebra
la seva 21a temporada en actiu.
Són molts anys de jugar, competir i
aprendre i durant aquests temps
ha quedat palès la nostra voluntat
i il·lusió pels demés. Ja és marca
de la casa aquest fantàstic Torneig
pre-mini que ara us presentem i
que forma part i estendard de les
moltes activitats que organitzem
al llarg de l’any. És per això que
esperem comptar amb la vostra
participació i que els vostres
equips, jugadors i tècnics, puguin
gaudir de dos dies meravellosos, 8 i
9 d’Abril, intensos i plens de bon
mini-bàsquet a la nostra població.

Per part de l’organització,
l’esforç i la il·lusió és màxima,
amb multitud de pares i mares,
així com tot el cos tècnic de la
nostra entitat, a part de
l’Ajuntament i altres institucions,
col·laboradors
en
aquest
esdeveniment. Un any més la
nostra ànsia d’autosuperació
treballarà per i per a vosaltres.
En aquest dossier del
Torneig, teniu tota la informació
necessària per poder-ne gaudir.
Esperem que tot surti molt
bé i un any més us emporteu un
bon record del VIII Torneig PreMini Canovelles BC.
Salutacions cordials,

El President del Canovelles BC
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Organització
Organitzador:

Canovelles BC i amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Canovelles

Edició:

VIIIª Edició

Dates:

Dissabte 8 i diumenge 9 d’Abril

Lloc:

Pavelló Tagamanent
Avda. Diagonal, s/n
08420 Canovelles
Barcelona
41º 37’ 17,18”N – 2º 16’ 47,04”E

Tot seguit us detallarem els membres de la organització amb els seus noms i càrrecs per si en
qualsevol moment durant el Torneig necessiteu la seva ajuda.
Tots els membres portaran una identificació i no dubtin en dirigir-se a qualsevol d’ells per
resoldre dubtes o si necessiteu ajut.
DIRECTOR DEL TORNEIG
Ari Ortega

635.095.737

PRESIDENT DEL CANOVELLES BC
630.892.905
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AMBIT ESPORTIU
Aquesta sisena edició hi participaran 5 equips masculins i 5 femenins. Estructurarem el sistema
de competició de la següent manera:
Dissabte, i la primera hora de diumenge, jugarem tots contra tots de manera que cada equip
jugui mínim 3 partits establint així una classificació de primer a cinquè.
A partir de segona hora del matí de diumenge començarem les eliminatòries, fent quarts,
semifinals i final.
Per fer-ho, jugarem al Pavelló Tagamanent de Canovelles i a la pista exterior del Col·legi
Congost.
En aquest torneig, els equips han de ser preferentment de categoria pre-mini masculí nivells C i
D, i pre-mini femení nivells A i B.
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És obligatori per a tots els equips portar la equipació oficial i la segona equipació. Aquesta
última només s’utilitzarà en cas de coincidència amb l’altre equip i en cas de figurar com a
equip visitant (en segon lloc) en el calendari.
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1. Els partits començaran puntualment a l’hora assignada. Els equips
podran accedir a la pista un cop acabat el partit anterior i disposaran
de 2 pilotes per escalfar. Mentre hi hagi un partit no es podrà accedir
a la pista i s’haurà d’escalfar a les pistes exteriors.
2. Els partit es disputaran amb l’actual reglament mini de la Federació
Catalana de Basquetbol, aplicant les normes d’al·literació d’aquest.
3. L’organització està treballant perquè la majoria o tots els encontres
siguin arbitrats per col·legiats adscrits a la Federació Catalana de
Basquetbol.
4. S’hauran de presentar obligatòriament les fitxes federatives, el DNI
i/o passaport dels jugadors/es i entrenadors/es. No s’admetrà cap altre
document.
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5. S’estableix un Comitè de Competició per part de la organització,
per resoldre totes aquelles incidències esportives que no reflecteixin
el Reglament Mini de la Federació Catalana de Basquetbol.
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ALTRES ACTIVITATS
Durant els dos dies d’Abril els equips que
no estiguin competint disposaran d’altres
espais recreatius a la zona del pavelló on
els nens i nenes podran divertir-se jugant i
coneixent a altres companys dels nostre
esport. A les anteriors edicions els jugadors
(i entrenadors mes atrevits) han gaudit amb
karaoke, cars, maquillatge, castells
inflables, pin-pon, skalestric, masterchef,
etc.
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A més, a menys de 5 minuts caminant des
del pavelló Tagamanent, trobem el Parc de
la Pau, una esplanada de gespa amb parc
infantil on podreu córrer, moure’s
lliurement o simplement estirar-vos a
descansar.
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MENJARS
Tant dissabte com diumenge es realitzarà el
dinar al Restaurante Navas. L’acompanyant
de cada equip us portarà des de el pavelló al
restaurant. És un trajecte curt que es
realitzarà caminant.

Aquest menú de 12€ constarà d’un primer
plat, segon plat, postres, vi i café.
S’informa, però, que no es reservaran taules
als pares i mares, ja que els jugadors tindran
prioritat a l’hora de menjar.
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Hi hauran tres horaris de dinar que
dependran dels partits de cada equip. Seran
a les 13:00, 14:00 i 15:00.

A mes a més, el club i el Restaurante Navas
posen a disposició un menú per a els pares i
acompanyants.
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INSTAL·LACIONS
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ALTRES SERVEIS
A la nostra pàgina web
www.canovellesbc.com podran
obtenir tota la informació del
torneig, equips, calendari...
Aconsellem que comprovessin
les dades dels vostres equips a
la web, per contrastar si son o
no correctes. En cas de que hi
hagi qualsevol error, preguem
ens el comuniquin a partir del
nostre
correu
electrònic
canovellesbc@canovellesbc.co
m.

També podreu estar al corrent de les últimes noticies
sobre el torneig a la nostra pàgina de facebook, al
twitter oficial del club @Canovelles_BC amb el
hashtag #VIIITorneigCBC, i al Instagram
Canovelles_BC.

Es tindrà accés al vestuari 10 minuts abans de l’hora senyalada del partit. Un cop
finalitzat el partit, els jugadors tindran 15 minuts per dutxar-se. Després del temps
designat hauran de treure les bosses, maletes i objectes personals del vestuari.
Tots els efectes personals es podran guardar a una sala guarda-roba reservada als
jugadors.
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Durant els dies del Torneig, trobaran una àrea destinada a la recepció dels equips a la
entrada del poliesportiu. Qualsevol dubte que tingueu o qualsevol tipus d’ajuda que
necessitin, podran dirigir-se als membres de la organització allà apostats.

VIII Torneig Pre-Mini Canovelles BC

8 i 9 d’abril de 2017

Hi haurà instal·lat un
servei de Bar al pavelló,
on podran comprar
entrepans,
begudes,pastes...

Tant dissabte 24com
diumenge
25,
l’organització facilitarà
als equips els berenars a
mitja tarda per tal que
jugadors i entrenadors
mantinguin l’energia al
màxim.

Disposarem
de
fotògrafa oficial que al
final
del
torneig
publicarà
totes
les
fotografies al facebook
del club i a la pàgina
web.
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A l’entrada del pavelló
hi hauran uns monitors
que aniran actualitzant i
informant dels resultats
que es vagin produint.

Durant
els
partits,
l’organització facilitarà
aigua als equips.
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Allotjament
nit
Des de l’organització donem la opció de quedar-se a
dormir la nit entre dissabte 19 i diumenge 20.
Proporcionarem un espai al Campanar de Canovelles,
molt a prop del pavelló on els equips podran instal·lar-se
a descansar.

El Campanar
El Campanar de Canovelles és un
equipament polivalent amb una
estructura bàsica d'arts escèniques
de petit format situat al casc antic
de Canovelles.
Amb una dotació mínima
d'escenotècnia, llum i so,
l'equipament dona cabuda a
activitats culturals i festives tant
pel que fa a les entitats de
Canovelles com als serveis
municipals.

El sobrecost per aquesta oferta serà de només 5€ per
jugador, que inclourà l’allotjament i l’esmorzar de
diumenge.
El sopar de dissabte no està inclòs, però des del club se us
facilitaran llocs propers i adequats on podreu anar a sopar.

Per a tots els acompanyants se us facilitaran les ofertes
dels hotels i allotjaments més propers. 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.
Alguns allotjaments que fan ofertes són:
-

Hotel Sidorme Granollers
Hotel Granollers
Pensión Galicia (Canovelles)
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Els espais que gaudeix són el hall
d'entrada espai on estan els
lavabos; la sala d'activitats, amb
l'escenari a la italiana de
dimensions de 8 x 4 metres; dos
camerins amb dutxes i lavabos;
sala de comandament i dos petites
sales al primer pis. A part la torre
del campanar, que dóna servei
horari puntualment.

Queda a càrrec dels jugadors portar sac de dormir i
mantes per adequar el lloc a gust.
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CONDICONS
DE PAGAMENT
El cost per equip serà de 325€ podent inscriure un màxim de 12 En cas d’haver ja inscrit i pagat el vostre
jugadors i 2 entrenadors. L’opció de quedar-se a dormir augmentarà equip i voler anular la plaça, el volum
el preu en funció del jugadors i entrenadors que ho escullin.
d’import que es retorni vindrà condicionat pel

període de temps que quedi fins l’inici del

El pagament del cost per jugador/a i la quota d’inscripció es farà
torneig:
mitjançant el següent número de compte de Catalunya Caixa i
enviant per email a canovellesbc@canovellesbc.com el resguard de
o Comunicacions abans de l’11 de
la transferència especificant el vostre club i la participació al VIII
Març: es retorna tot l’import.
Torneig Pre-Mini Canovelles BC. Un cop finalitzat aquest procés,
o Comunicacions entre l’11 de Març i el
sereu admesos definitivament al nostre esdeveniment.
Es58-0081-0081-0044-2300-0124-8427
L’últim dia per pagar serà divendres 31 de Març i no s’acceptarà cap
inscripció fins que no s’hagi pagat la participació al nostre torneig.

18 de Març: es retorna el 50% de
l’import.
o Comunicacions entre el 18 i el 25 de
Març: es retorna el 20% de l’import.
Després del dia 25 de Març no es
retornarà cap import.
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TORNEIG
PRE-MINI CANOVELLES BC
Som un club de bàsquet de Canovelles, un poble de la comarca del Vallès Oriental
(Barcelona), fundat l’any 1995.
El nostre club està format per més de 170 jugadors i jugadores, dividits en 18 equips i 3
Escoles de Bàsquet, amb més de 20 alumnes; tot un rècord per un club tan modest com el
nostre.

Pàgina

15

El primer Torneig Pre-Mini Canovelles BC es va organitzar durant la temporada 200809. La primera vegada el van organitzar Sergio Garcia i Joanna Orive, entrenadors del
pre-mini masculí i el pre-mini femení respectivament. Davant la dificultat de trobar un
torneig del nivell adequat i on els jugadors poguessin no només gaudir del bàsquet sinó
gaudir també amb els companys d’equip i esport en altres activitats, els dos
emprenedors van decidir organitzar un ells mateixos a la nostra comunitat.
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L’esdeveniment va ser un èxit, gràcies a la gran direcció i coordinació del dos
entrenadors i també per tota l’ajuda dels pares i mares de jugadors que van donar un cop
de mà.
La següent temporada una mala difusió de l’esdeveniment va fer que no s’inscrivissin
suficients equips i no es va poder celebrar el torneig. Si ho va fer la temporada 2010-11,
ara ja coordinat pel President del club Carlos Javier Tresgallo, amb l’ajuda de tota la
Comissió de Festes del club i aprofitant el XV Aniversari de la entitat, repetint de nou el
gran èxit de participació i organització de la primera edició.
Per la tercera edició, al març de 2012, hi va haver una nova direcció de torneig i una
comissió especialitzada que va seguir les passes de les anteriors edicions. Augmentant
el nivell de bàsquet, el nombre d’activitats i la participació, l’èxit i la recompensa van
ser encara millor que les anteriors, aconseguint que el torneig comenci a agafar cert
renom entre els que el coneixien.
L’any 2013 es va celebrar la quarta edició del Torneig, mantenint l’alt nivell
d’organització i compromís que ens havia dut a l’èxit abans i que també ho va fer
aquesta vegada.
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A partir de llavors, any rere any hem anat afegint modificacions a fi de seguir creixent i
millorant el desenvolupament del torneig; amb noves activitats noves pistes de joc i
augmentant el nombre de participants. Amb aquesta filosofia ambiciosa però humil
volem seguir creixent any rere any per fer feliços als jugadors, entrenadors i equips que
visiten el nostre poble.

VIII Torneig Pre-Mini Canovelles BC

8 i 9 d’abril de 2017

CANOVELLES
Superfície: 6,7 km2
Altitud: 175 metres
Població actual: 16.009 hab.

Província: Barcelona
Codi Postal: 08420
Alcalde: Sr. Emilio Cordero Soria

Comarca: Vallès Oriental

El terme municipal de Canovelles està situat a la vall mitjana del riu Congost. El
territori és bastant planer i només accidentat per les elevacions de Bellulla a ponent,
amb un pendent moderat a suau. A més del poble de Canovelles, hi ha els veïnats de
Bellulla, de la Serra i de Sanahüja.
A Canovelles s’han trobat jaciments arqueològics de l’època neolítica i de l’època
romana, especialment des que es van iniciar les obres per a la construcció de la Ronda
Nord, quan es van trobar restes del 5000 a.C. aproximadament. El “Menhir” és la
mostra mes representativa i una reproducció del mateix es troba exposada a la sala
d’exposicions de l’Auditori Can Palots.
El mot Canovelles és documentat per primer cop l’any 1008, en un document on
Ingilberto i Incúncia intercanvien cinc peces de terra per un monasteri situat a un altre
lloc pertanyien al Abad de Sant Cugat. Els primers assentaments de població però són
molt anteriors –ho indiquen les troballes arqueològiques de l’època neolítica de Ca
N’Amell i d’altres de l’època romana. L’activitat econòmica tradicional fou arreu,
l’agricultura.
Entre 1950 i 1970 arribaren a Canovelles moltes famílies d’origen extremeny i andalús
multiplicant per vint la població del municipi. Posteriorment, i des de finals de la
dècada de 1990 estan arribant un gran nombre de marroquins, africans i sudamericans.
Durant la dècada de 1970 diversos grups clandestins d’ideologia marxista van
organitzar la lluita contra la dictadura franquista al municipi, arribant a existir
organitzacions de mes d’un centenar de militants.
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Avui en dia l’activitat és centra en els serveis i en la industria –el primer dels quals
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COL·LABORADORS
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ORGANITZADOR
Canovelles
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Basket Club
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