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3. INSCRIPCIÓ:
Des del dimecres 21 de maig �ns el divendres 30 de 
maig, es trucarà al telèfon particular de la persona adulta 
que hagi fet la preinscripció i tingui plaça disponible.
Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que en el 
moment de la trucada es facilitin les dades de tots els 
infants i joves preinscrits:

 Nom i cognoms del noi/a
 Data naixement.
 Núm. tarja sanitària (quatre lletres seguides de deu 
dígits numèrics).
 Domicili, població i codi postal.
 Telèfons de contacte.
 Núm. de CC per a cada un dels inscrits.

Abans del 30 de maig heu de fer arribar l’autorització 
paterna degudament emplenada a la Secció d’Esports de 
l’Ajuntament de Manresa (Pl. Major, 1. 4a planta. 08241 – 
Manresa)
Condicions generals:

 La detecció de duplicats en les preinscripcions 
suposarà l’anul·lació d’aquestes.
 Es considerarà anul•lada qualsevol reserva que no 
hagi estat formalitzada facilitant les dades en el 
termini indicat.
 Les places que quedin lliures per anul•lació o renun-
cies es cobriran per rigorós ordre de sorteig i en cap 
cas no suposaran la reassignació de les places ja 
adjudicades.

Organitzat per:

Amb el suport de:

Més informació:

 En cas de complir un dels requisits de beca caldrà
comunicar-ho en el moment de formalitzar la inscripció i
presentar el document acreditatiu a la secció d’esports 
abans del dijous 30 de maig.

SISTEMA D’INSCRIPCIÓ:
Les places són limitades i s’atorgaran per sorteig d’entre les 
preinscripcions vàlides realitzades durant el període de 
preinscripció.
Per tal que un major nombre d’usuaris pugui gaudir del 
Casal Esportiu Municipal, inicialment només es podrà 
optar a un sol torn. L’opció d’un segon torn s’activarà si 
queden places lliures després del procés automàtic 
d’adjudicació.
L’assignació de places a aquesta segona opció, si s’escau, 
s’iniciarà tenint en compte aquelles inscripcions que no 
tinguin cap plaça assignada i amb l’ordre determinat pel 
número del sorteig.

1. PREINSCRIPCIÓ:
Des del 7 de maig a les 8.30 hores �ns al 16 de maig a les 
14.00 hores:
Per telèfon al 010 de Manresa (al 93 878 23 01 si es truca 
des d’un mòbil), de dilluns a dijous, de 08.30 a 18.00 hores i 
divendres de 08.30 a 15.00 hores.
Per Internet: www.ajmanresa.cat.

1.1. Facilitar les dades de la persona adulta responsable 
de la preinscripció: Nom i cognoms, DNI i telèfon de 
contacte (preferiblement telèfon mòbil per rebre 
comunicat per SMS i operatiu en horari de matins) i 
adreça electrònica, si s’escau.
1.2. Facilitar les dades dels infants i joves a preinscriure: 
Nom i cognoms de cada noi/a que es vulgui preins-
criure (fins a un màxim de 5). 
Torn de l’activitat (Només 1 torn per participant, amb 
opció a un segon).

2. SORTEIG
Dilluns 19 de maig, hi haurà el sorteig del número de 
preinscripció des del qual començarà l’assignació de places.
Dimarts 20 de maig, es publicaran els resultats. Es podran 
consultar a la web: www.ajmanresa.cat

VESTUARI
Es recomana que cadascun dels participants porti:

Sabatilles d'esport, pantalons curts, samarreta i gorra per a 
les activitats.
Crema amb protecció solar.
Cantimplora d’aigua per tal d’hidratar-se al llarg de la 
jornada (aconsellable 1 litre).

A més a més, els dimarts i dijous, que es realitzaran les activitats al 
Parc de l’Agulla, caldrà dur també:

Sabatilles d'esport velles i banyador per fer les activitats 
aquàtiques.
Muda de recanvi sencera i tovallola.

HORARI:
08.45 h: Recepció dels participants al Complex Esportiu Vell  
 Congost.
08.55 h: Formació de grups i preparació de material
 Dimarts i dijous desplaçament al Parc de l’Agulla
09.00 h: Inici de les activitats esportives. Activitat 1
10.00 h. Activitat 2
11.00 h. Esmorzar (Cadascú haurà de dur el seu esmorzar)
11.30 h. Activitat 3
12.30 h. Activitat 4
13.30 h Fi de les activitats i recollida de material.
 Dimarts i dijous retorn del Parc de l’Agulla
13.45 h Recollida dels participants al Complex Esportiu Vell  
 Congost.



1. Ctra. Santpedor (Francesc Cots).
2. Pl. La creu – Av. Bases de Manresa 
(Llibertat).
3. Av. Les Bases (Centre Hospitalari-FUB).
4. C. Sant Cristòfol (Mercat Sagrada Família).
5. Sant Cristòfol (Sant Joan d'en Coll).
6. Crta. de Vic (Bonavista).

7. Crta de Vic (Pda. Castell).
8. P. Pere III (Pl. Espanya, davant IES Lluís de 
Peguera). 
9. C. Àngel Guimerà (Guimerà)
10.Ctra. Cardona (Pompeu Fabra).
11. Francesc Moragas (Francesc Moragas).
12. Nou Pavelló del Congost
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Intercrosse
Handbol
Vòleibol
Gimnàstica Artística

Rugbi touch
Jocs tradicionals

3r. Torn: 14 - 18 de juliol
4t. Torn: 21 - 25 de juliol
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EDATS I REQUISITS
Infants i joves d’entre 8 i 14 anys (Nascuts entre els anys 2000 i 
2006).
És imprescindible saber nedar.

ACTIVITATS
Al llarg d’un matí al Casal Esportiu Municipal s’hi realitzen 
diferents activitats:

Dilluns, dimecres i divendres (Zona Esportiva del Congost):
BTT
Escalada Esportiva
Tir amb Arc
Judo

Dimarts i dijous (Parc de l’Agulla):
Canoa
Caiac
Beisbol

PERÍODES
L'activitat es desenvoluparà de dilluns a divendres en 4 torns o 
setmanes:
1r. Torn: 30 juny - 4 juliol
2n. Torn: 7 - 11 de juliol

PLACES
Les places són limitades a 110 per torn.
Cada participant podrà demanar un màxim de 2 torns.

PREU
El preu és de 52,00 € per cada torn. 
Podran gaudir d’un descompte del 65% de l’import aquells 
usuaris empadronats a Manresa, almenys des de l’1 gener de 
2014, i que puguin acreditar, com a mínim, una d’aquestes 
circumstàncies:
Tenir els dos pares o tutors en situació d’atur en el moment de 
formalitzar la inscripció (Certi�cat OTG i Llibre de família).
Ser bene�ciari de beca de menjador del curs 2013-2014 per 
motius socioeconòmics.
Es domiciliarà durant la segona quinzena de juny.
Només es tindrà dret a la devolució de l’import per baixa per 
malaltia o per canvi de domicili fora de la ciutat de Manresa.

SENSE BUS: EL COMPLEX ESPORTIU VELL 
CONGOST serà el punt de recepció i de recollida 
dels participants.


