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Sant Cugat del Vallès, 27 de gener de 2020. 
 

Benvolguts i benvolgudes. 
 
Com en anteriors temporades, ens adrecem a tots vosaltres per comunicar-vos que 
des del club ja hem tramitat la inscripció d’alguns dels nostres equips de formació 
al VIII TORNEO DE BALONMANO “SEMANA SANTA BALONMANO 
ANAITASUNA” que s’ha de celebrar a la ciutat de Pamplona del 9 al 12 d’abril de 
2020.  
 
La participació del Club Handbol Sant Cugat en aquest torneig ofereix a les nostres 
jugadores i jugadors una gran oportunitat de competir amb rivals d’entitat, alguns 
dels quals fins ara desconeguts. En aquest sentit volem recordar-vos que el torneig 
compta amb la participació de clubs d’arreu d’ Espanya. 
 
Així mateix valorem molt positivament la proposta d’allotjament que ens ofereix 
l’organització: a banda de resultar més econòmica que altres possibles 
allotjaments, proporciona a jugadores i jugadors la possibilitat de conviure amb 
companys del nostre club, com amb jugadores i jugadors d’altres equips. 
  
Atesa la limitació de places de què disposem, doncs l’organització del torneig 
permet la inscripció d’un equip per categoria, hem establert el següent criteri per 
accedir a les places: 
 
Equips masculins. 
 
Categoria cadet i categoria juvenil masculins. Es donarà prioritat als jugadors 
que van participar en temporades anteriors (trobareu el llistat en el document 
excel adjunt). 
 
Aquest mateix criteri s’aplicarà pels porters, fixant el nombre màxim de porters en 
3 per equip. 
 
Categoria infantil masculí. Com en la passada edició, es donarà prioritat als 
jugadors infantils de segon any (nascuts l’any 2.006). D’aquesta manera tractem de 
garantir que els jugadors que quedin fora enguany (els nascuts l’any 2.007), 
tinguin, si així ho desitgen, moltes opcions de poder anar a l’edició de 2.021. 
Pel que fa als jugadors nascuts l’any 2.006, les places s’atorgaran per ordre de 
preinscripció mitjançant un mail a d’adreça  joansancho_3@hotmail.com a partir 
del moment en que rebeu aquest mail 
 
Equips femenins. 
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Categoria infantil i juvenil femenins. Atès el nombre més reduït de jugadores 
dels equips femenins, i atès que algunes jugadores ja han comunicat al club que no 
tenen intenció de participar en l’edició del torneig, no s’estableix cap tipus de 
prioritat de manera que totes les jugadores que estiguin interessades podran 
assistir a l’activitat. 
 
Categoria cadet femení. Es seguirà el mateix criteri que amb la categoria cadet 
masculí i la categoria juvenil masculí. 
 
Pels motius explicats demanem a les mares i pares de totes les jugadores i jugadors 
que tenen prioritat que, si esteu interessats en què participin en l’activitat i voleu 
que assisteixin al torneig d’Anaitasuna, en el termini màxim de set dies ens 
envieu un correu electrònic a l’adreça joansancho_3@hotmail.com manifestant l’ 
interès en l’activitat i indicant el nom de les vostres filles i fills. 
 
Passat aquest termini d’una setmana i segons el nombre de places disponibles, 
obrirem la inscripció a la resta de jugadores i jugadors. 
 
Amb la voluntat d’ajudar-vos a prendre una decisió, us facilitem tota la informació 
de què disposem a data d’avui: 
 
Equips del Club Handbol Sant Cugat inscrits al torneig: 
 
S’ha formalitzat la inscripció de sis equips: 

- Juvenil femení. 
- Cadet femení. 
- Infantil femení. 
- Juvenil masculí. 
- Cadet masculí. 
- Infantil masculí. 

 
Nombre de places: 
 
Els equips estaran formats per un nombre màxim de 18 components (amb un 
màxim de tres porters per equip). 
 
Programa: 
 
Dijous dia 9 d’abril:  
 

- Sortida en autocar des de Sant Cugat sobre les 6.45 amb destinació 
Pamplona.  

- Arribada a Pamplona, a les instal·lacions de la Sociedad Deportiva 
Anaitasuna, aproximadament a les 13.30 hores. 

- Dinar i, a la tarda, inici del Torneig. 
 
 Divendres dia 10 i dissabte dia 11 d’abril: 
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- Torneig i activitats de lleure (piscina coberta climatitzada, visita a la ciutat, 
tenis taula, sala play-station...). 

 
Diumenge dia 12 d’abril 
 

- Partits i cerimònia de clausura. 
- Dinar i sortida en autocar des de Pamplona amb destinació Sant Cugat. 
- Arribada a Sant Cugat aproximadament a les 22.00 hores. 

 
Preu: 
 
El preu d’aquesta activitat s’ha incrementat un 4 % respecte l’any passat degut a 
l’augment del cost del transport, ja que en la passada edició es va poder contractar 
un autobús de 87 places, i enguany haurem de contractar dos busos de cinquanta-
cinc places: 
  

- Preu general: 265 €. 
- Jugadores i jugadors amb soci familiar: 255 €. 
- Descompte de 10 € a germanes i germans. 

 
Forma i terminis de pagament: 
 
El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent que us 
facilitarem en el moment de fer la inscripció definitiva. 
 
Els terminis per fer el pagament són: 
 

- 100  € en el moment de la inscripció (al compte corrent que us indicarem). 
- La resta abans del 27 de març. 

 
La plaça no es considerarà com a definitiva fins que no s’hagi fet el pagament dels 
100 € inicials. 
 
El preu inclou: 
 

- Desplaçament amb autocar Sant Cugat – Pamplona – Sant Cugat. 
- Allotjament a les instal·lacions de la S.C.D.R. Anaitasuna en règim de pensió 

completa, amb entrada dijous amb dinar i sortida diumenge amb dinar. 
- Monitoratge. 
- Assegurança de responsabilitat civil. 
- Assegurança mèdica esportiva (HELVETIA. No inclou les intervencions 

quirúrgiques). 
- Servei de fisioteràpia durant el torneig. 
- Samarreta commemorativa del torneig. 

 
Allotjament: 
 
Els participants s’allotjaran a les instal·lacions de la S.C.D.R Anaitasuna, situada al 
centre de Pamplona, amb més de 30.000 metres2 de superfície. 
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Aquestes instal·lacions disposen, entre d’altres, de 3 pavellons coberts, sala social 
amb WIFI, cafeteria i restaurant, i piscina coberta i climatitzada. 
 
Els familiars que desitgin assistir al torneig hauran de contractar l’allotjament pel 
seu compte, atès que a les instal·lacions on s’allotjaran els jugadors i monitors 
estan destinades per a l’ús exclusiu dels participants en el torneig. 
 
US DEMANEM ENVIEU MAIL A joansancho_3@hotmail.com manifestant si esteu 
o no interessats en la participació de la vostra filla i/o el vostre fill a 
l’esmentat torneig. 
 
Durant els propers dies us informarem de les jugadores i jugadors pre-
inscrits, i procedirem a obrir el període d’inscripció definitiva. Per tant, fins 
aleshores no cal que feu cap tipus de pagament. 
 
Per tal de poder-vos facilitar una informació molt més completa i personalitzada, 
unes setmanes abans de la celebració del torneig us convocarem a una reunió 
informativa adreçada a totes les famílies de jugadores i jugadors participants en el 
torneig. 
 
Cordialment. 
 
 
Joan Sancho. 
Director Esportiu. 
Club Handbol Sant Cugat. 
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