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           Un dia al  THC DESPLAÇAMENT 

La sortida es realitzará desde el 
Pàrquing del Complex Esportiu 
Marina Besòs. 

Hora de sortida 

El dia 11 de Juliol a les 09:30 
tenim prevista la sortida. Des de 
les 08:30h estarem al lloc de 
sortida. L’arribada al Pas de la 
Casa está prevista a les 13:00h 

 aproximadament. 

Hora de tornada 

El dia 17 de juliol a les 9:30h 
tenim prevista la tornada cap a 
Barcelona (Pàrquing del Complex 
Esportiu Marina Besòs). L'hora 
aprox. d'arribada serà a les 
13:30h.    

Si a última hora decidiu venir a 
buscar al vostre fill/a a Andorra 
s'haurà de comunicar via mail.  

totalhandballcamp@gmail.com 

11 AL 17 JULIOL 2021 
 Andorra | Encamp | El Pas de la Casa

HORA ACTIVITATS

07:30 DE PEU 
 (PEÇA DE FRUITA) 

08:00 ENTRENAMENTS FÍSICS I PREVENTIUS

09:00 ESMORÇAR

10:00

ENTRENAMENTS ESPECÍFICS 

11:00

12:00

13:30

14:00 
16:00

DINAR 
I 

DESCANS 

16:30

ENTRENAMENTS 
EN GRUP  

(BERENAR)

PISCINA 
 I  

XARRADES 
ESPECÍFIQUES

18:00

19:00

20:30

21:00 SOPAR

22:00 TEMPS LLIURE / XARRADES

23:00 DESCANS

mailto:totalhandballcamp@gmail.com
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INSTAL.LACIONS 

ACTIVITATS 

Sortida al Llac Font Negre  

Sortida a l’espectacle

EQUIPAMENT    RECOMENAT 

• Roba interior 

• Banyador 

• Roba i calçat esportiu 

• Xancletes 

• Tovalloles (2) 

• Gel i xampú 

• Crema Solar 

• Gorra per a piscina 

• Dessuadores / pantalons llargs 

• Higiene personal 

• Roba d'abric 

* Se'ls donarà 5 samarretes, una 
bossa THC, i alguna sorpresa més 

IMPORTANT 

• Targeta Sanitària i fotocopia DNI. 

• Mascareta per l’autocar. 

• Autorització de menors per viatjar 
a l'estranger signada pel cos de 
policia competent. 

•  Consentiment informat COVID. 

• A la nit es preveuen baixes 
temperatures. 

• Wifi a apartaments i pavelló. 

• Es permet el telèfon mòbil durant 
les hores lliures, no es permet en 
els entrenaments, menjars i 
desplaçaments. 

• El primer dia farem una prova per 
veure el nivell ja que els grups per 
als entrenaments de la tarda es 
realitzaran segons l'edat i el nivell 
de cada jugador. 

• Tel. Contacte: 606.686.030 Via 
WhatsApp (Gabi González).
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