
 

 

 

2a. edició KANYA A LES COMES 2021 

 
 
INFORMACIÓ GENERAL 

Presentem el campus esportiu Kanya a les Comes on tornarem a gaudir de l’esport i la natura durant 

tres jornades. 

Seguidament, us informem de tot el que heu de saber. 

 

INSTAL·LACIÓ 

Complex Esportiu Les Comes   

Carrer de Carles Riba, 68, 08700 Igualada, Barcelona 

 

DATES 

1r torn, del 23 al 27 d’agost. 

2n torn, del 30 d'agost al 3 de setembre. 

3r torn, del 6 al 10 de setembre. 

A QUI VA DIRIGIT 

GRUPS CURSOS DATES DE NAIXEMENT 

Grup MINI P3, P4 i P5 2017 al 2015 

Grup INFANTS 1r, 2n i 3r de primària 2014 al 2012 

Grup GRANS 4t 5è i 6è de primària 2011 al 2009 

Grup JOVES ESO 2008 al 2005 

 
Places limitades fins a exahurir inscripcions. 



 

 

 

MESURES COVID-19 

 
Totes les activitats es faran amb grups de convivència, amb un màxim de 6 persones.  
 

ACTIVITATS 

 

Jocs amb material alternatiu i bàdminton  

Jocs amb pilota  

Tennis taula  

Minibàsquet 

JOCS AMB GLOBUS I VOLEIBOL  

Futbol  

Minihandbol  

Jocs amb globus i voleibol  

Jocs amb frisbee  

Tennis  

Pitxi i beisbol  

Jocs populars  

Jocs d’agua  

Piscina lúdica amb activitats aquàtiques dirigides  

 

EQUIP TÈCNIC 

 
El poliesportiu, futbol o bàsquet amb monitors/es titulats i especialitzats del Consell Esportiu 
de l’Anoia. 
 

INSCRIPCIÓ I PREU DE L’ACTIVITAT 

 
Inscripcions a partir del 24 de maig del 2021, obrirem les inscripcions a les 8 hores mitjançant 
un formulari Google i s'haurà de fer el pagament mitjançant transferència bancària com a 
molt tard el 2 de juliol a les 15 hores, ho trobareu a www.ceanoia.cat   
 
El preu amb tot inclòs és de 45 € el torn.  
 

 

https://forms.gle/JxYWLxwSfm2pxVxh6
http://www.ceanoia.cat/


 

 

 

CONTACTE 

 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant un correu 

electrònic a la següent adreça electrònica: alexey@ceanoia.cat (Alexey Domènech) o bé 

trucant a les nostres oficines al 93 803 19 50 extensió 2411. 

Horari de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h. 
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