Organitza

Ajuntament de Torrelavit
Regidoria d’Esports
Col.laboren
Diputació de Barcelona
Centre d’Esports Torrelavit
Casal de la Gent Gran
Casal de Cultura
Servei Jove Dinamo
Naturtime
Jordi Rossell
Electricitat Joan Romeu
El Jardinet
Aneto
Caves Àngela Marquès
Fusteria Feixas
Grup Bonpreu
Hípica Sportslavit
Jesús Montserrat
Logivit
Tripijocs
La Granja
Autoplanxa Torrelavit
Vins Mallofré
La Botigueta del Mig
Bar El Forn d’en Pep
Pdm gifts (Pòdium)
Casa Ametller
Cartonatges Font
Segura Viudas
Agraïm la col.laboració de totes aquelles persones i entitats que ens han ajudat a
organitzar i a dur a terme aquesta festa.

23ª Festa de l’esport Torrelavit
3, 4 i 5 de juliol 2015

Divendres 3 de juliol
De les 20:00h a les 22:00h Esports aquàtics a la piscina. Pista d’obstacles
(inflable), waterpolo i partit de bàsquet aquàtic dinamitzat. Activitats
adreçades a joves de 12 a 30 anys

Diumenge 5 de juliol
A les 8:00h Caminada Popular. Ruta de dificultat fàcil.Punt de
sortida: davant del bar El forn d’en Pep.
A les 10:00h Bitlles catalanes partida Torrelavit-CCR Bitlles

A les 21:00h Partit hoquei veterans al pavelló poliesportiu
A les 10:30h Hoquei iniciació CET

Dissabte 4 de juliol
A partir de les 9:00h Diversos partits futbol sala juvenil, cadets
CET i veterans entre equips locals al pavelló poliesportiu i
pista polivalent
A les 11:00h Activitats d’hípica (passeig en
ponis, exhibició eqüestre i iniciació teòria al món del
cavall) a l’hípica de Torrelavit. Sessió especialment
recomanable per al públic familiar

A les 11:00h Patinatge a càrrec dels
alumnes del CET
D’11:00h a 12:00h Ping-Pong
A les13:00h Aquagim a la piscina municipal
A les 17:00h Remullada popular i fi de festa amb pilotes gegants
i material aquàtic divers a la piscina municipal

A les 12:00h Escacs a la piscina municipal
A la 1:00h Remullada popular amb pilotes gegants i material
aquàtic divers a la piscina municipal
A les 17:00h Cursa de natació cronometrada a la piscina municipal

A les 18:30h Cursa infantil (1Km) al carrer de les escoles
A les 18:45h Curs infantil (2Kms) al carrer de les escoles
A les 19:00h 37ª Cursa de muntanya adults (10Kms) al carrer de les
escoles. Els dorsals es podran recollir fins ½ hora abans de cada cursa.
A les 19:00h Bàsquet masculí al pavelló poliesportiu

NOTES INFORMATIVES

*Tots els participants que practiquin algun esport al llarg del cap de
setmana de la festa i no tinguin abonament, un cop realitzada l’activitat
se’ls entregarà una entrada gratuïta per la piscina, que dissabte estarà
oberta fins les 10 de la nit. Si no s’utilitza l’entrada el mateix dia de
l’activitat es podrà fer servir fins el 12 de juliol.
* Per participar a la cursa les inscripcions es poden fer a la web de
Naturtime fins el 2 de juliol. Els atletes locals s’han d’inscriure a
l’Ajuntament.
*Des de l’organització es vol destacar el caràcter participatiu i no
competitiu de la Festa de l’Esport. Tots els participants rebran un obsequi
de record. Cada participant només tindrà dret a un obsequi encara que hagi
practicat diferents esports.

