
 

 

 

PROGRAMA DE VIATGE DEL TORNEIG DE 
 SANTA COLOMA DE FARNERS 

 
 
 
 
18 d’abril de 2014 
 

07.00 h.    Sortida de Les Comes amb el xandall del club  

08.45 h.    Arribada al pavelló. Comença el torneig.  

 

09.55 h    Partit UNI GIRONA – CB IGUALADA 

13.35 h.    Dinar  

Lloc: Sant Martí 

Plaça de Farners, 20 Tlf: 972 841 266 

 

16.25 h.   Partit Barça CBS – CB IGUALADA 

18. 00 h. Anada cap a l’hotel : distribució d’habitacions, instal·lació i activitat de grup. 

  Hotel Pinxo 

  Carrer Hospital, 1 

  Tlf: 972 840 124 

22.15 h.  Sopar 

  Lloc: La Bodegueta 

  Plaça Europa, 4 Tlf: 972 842 508 

 

 

19 d’abril de 2014 

 

10.00 h.    Esmorzar a l’hotel Pinxo (a concretar horari) 

12.05 h.    Partit CB FARNERS – CB IGUALADA 

DINAR:    Hora a concretar segons horaris de partits. 

PARTIT depenent de la classificació 

22.15 h :   Sopar 



20 de maig de 2014 

 

Desenvolupament del torneig depenent de la classificació. 

13.10 a 14.15 Pic-nic i concurs de triples 

15.30 Final femenina 

17.00 Tornada cap a Igualada 

18.45 Arribada a Les Comes 

 
 

ESTADA A SANTA COLOMA DE FARNERS 
 

 

 És imprescindible portar: 

Equipament blau, equipament groc, samarreta d’escalfament, pitrall del club, xandall del club, 

bossa del club, sabatilles esportives que estiguin esblenades, la targeta sanitària i el DNI original. 

És aconsellable: portar un cangur, dues mudes de carrer i un jersei gruixut. 

 

 Dinàmica de grup: 

La filosofia és aprofitar al màxim el temps. A part de fer bàsquet, volem gaudir de la convivència i 

dels valors que aquesta comporta, no només amb els nostres equips, sinó amb els altres d'arreu 

de Catalunya. 

 

 L’organització estàndard dels dies serà la següent:  

 

MATÍ 
Esmorzar 

Partit 

MIGDIA Dinar 

TARDA Partit  i activitat  

VESPRE-

NIT 

Sopar  

Activitat  

Trobada jugadores, delegada i entrenadora per valorar el dia i programar el dia 

següent 

 

 



 
 
 

 Normativa dels jugadors/es 

 

Us representeu a vosaltres mateixos, al club i a la vostra ciutat 

 

S’ha de respectar a l’entrenador/ i als companys, així com als àrbitres, als adversaris, les 

instal.lacions i a l’hotel. 

 

S’exigeix puntualitat en totes les activitats, desplaçaments i partits.  

 

Es prohibeix fumar  i beure begudes alcohòliques dins del recinte del club, en els desplaçaments i 

durant qualsevol altra activitat del C.B.I.  

 

L’incompliment d’aquestes normes comportarà, en funció de la seva gravetat, les següents 

conseqüències:  

  

 1.- Privació de jugar partits  

 2.- En cas molt greu, trucada a la família i expulsió del torneig 

 

 

 

 


