
  

 
 

 
 

 

 

Anem al Palau Blaugrana!! 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de la Secció de Bàsquet de la Unió Esportiva d’Horta hem organitzat una 
sortida per anar al Palau Blaugrana a veure un partit de l’ACB del primer equip 
del F.C. Barcelona. Serà el pròxim diumenge dia 10 de novembre, a les 12.15h. 
Aquest partit enfrontarà el Barça amb el C.B Canarias en partit corresponent a 
la cinquena jornada de la Lliga ACB. 

 
Tots els nostres jugadors i jugadores podran estar a peu pista amb els jugadors 
durant l’escalfament i fer-se una foto amb el primer equip del Barça. Després 
veurem el partit tots junts des de la grada blaugrana. 

Aquest partit està obert a qualsevol jugador o jugadora de la Secció de Bàsquet. 
També hi poden anar acompanyants (mares, pares, familiars...), tot i que 
aquests només podran veure el partit des de la grada. 

 
El preu de la sortida és de 20 ! i inclou: 
 
- Desplaçaments d’anada i tornada en transport públic 
 
- Monitors i acompanyants des de la sortida fins a la tornada 
 
- Foto amb el primer equip de bàsquet del F.C Barcelona 
 
- Entrada al partit 
 
Hi ha 50 places disponibles per als jugadors i jugadores de la Secció i  
s’assignaran per estricte ordre de formalització de la corresponent reserva de 
plaça. Les places dels acompanyants van a part d’aquestes 50 i tenen el 
mateix preu de 20 !. 
 
 
 

!"#$%&'()*+#,-%
./0)*+-%
!"#$%&$&'()$*+,&-.&/'01&2(34+5&
67689&:+3;"#(*+&
<"#=&>8&?-.&@?&.>&&&!+A=&>8&?-.&@7&-7&
BBBC%"D(34+C;+4&
&



 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
Procediment de reserva i pagament 
 
En primer lloc, cal fer la reserva de plaça mitjançant el correu electrònic 
basquet@uehorta.cat tot indicant el nom i cognoms del nen o nena i l’equip en 
el qual juga. El responsable de la Secció respondrà el vostre correu indicant si 
teniu plaça. Si la resposta és afirmativa, cal adreçar-se a l’oficina 
d’administració situada a la planta primera de les nostres instal"lacions (Feliu i 
Codina, 27, Barcelona) de dilluns a divendres de 15h a 21h dintre dels 
següents 3 dies hàbils. Allà el secretari del Club, el Sr. Lluís Ragàs, efectuarà 
el cobrament i expedirà el corresponent rebut. Recordeu que el pagament s’ha 
d’efectuar en efectiu. 
 
En el cas que un equip vulgui venir de manera conjunta ho podeu comunicar a 
l’entrenador del mateix i ell s’encarregarà de fer les corresponents gestions per 
fer la reserva. En aquests casos els pagaments s’efectuaran de la mateixa 
manera un cop confirmada la reserva. 

Davant de la possibilitat del fet que un equip de la Secció vulgui venir al partit i 
tingui coincidència d’horaris en el seu partit de lliga tractarem el tema per tal de 
donar solució. 

 

Ben cordialment, 

Secció de Bàsquet de la Unió Esportiva d’Horta 
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