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FILOSOFIA XIFRES 2018 I 2019¿QUÈ ÉS HABAWABA?

HaBaWaBa és un acrònim anglès que
significa “Happy Baby Water Ball” (Content,
Nen, Aigua, Pilota), simbolitzant l'alegria d'un
nen practicant “l'esport que es juga amb la
pilota a l'aigua”.

El Festival va ser creat per Waterpolo
Development i es va organitzar per primera
vegada el 2008. Fins a l'actualitat, s'ha celebrat
en 12 ocasions a Itàlia, amb edicions també a
Grècia i Nord Amèrica.

Es tracta del torneig de waterpolo de més
rellevància i visibilitat entre nens de
categories formatives a nivell mundial.

Després de dues edicions d'èxit a
Barcelona i Reus, arriba el HaBaWaBa Spain
2021. Aquesta tercera edició serà a la piscina
olímpica Sylvia Fontana de Tarragona,
amb PortAventura Park com a principal
atractiu.

Gaudir d'un esport d'equip i passar-ho
bé dins i forma de l'aigua.
Fomentar el fair play, la inclusió, el
respecte i la convivència entre nens i
nenes de diferents cultures i procedències.
Aconseguir una atmosfera propicia per a
la promoció del waterpolo ajuntant a
nens, entrenadors, familiars i fans.
Propagar la passió pel waterpolo als cinc
continents i, paral·lelament, els valors
nobles de l'esport i la cohexistència.
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Barcelona
Reus

44 equips
30 equips

+200 partits
+100 partits

540 jugadors
300 jugadors

9 països
8 països

26 àrbitres
13 àrbitres

28 voluntaris
20 voluntaris

5 camps
4 camps

1000 assistents
800 assistents



La piscina Sylvia Fontana va ser seu dels Jocs
Mediterranis de Tarragona 2018. Una
instal·lació que compta amb dues piscines
interiors i una piscina olímpica exterior
climatitzada de 50 metres, on es situaran els 4
camps de joc durant el Festival. El recinte
compta també amb una graderia de grans
dimensions, amples zones de gespa, una pista
d'atletisme i un poliesportiu.

HABAWABA
SPAIN 2021 |  22 -  25  JULIOL,  2021

PISCINA RESIDÈNCIAINSTAL·LACIONS

L'escenari de la tercera edició del HaBaWaBa
Spain serà la ciutat de Tarragona, coneguda
per la seva riquesa cultural durant l'època
romana. El Festival es desenvoluparà entre
tres punts clau. La competició tindrà lloc a la
piscina Sylvia Fontana de Tarragona.
L'allotjament i les activitats lúdiques
transcorreran a la residència universitària
Complex Educatiu de Tarragona. I el dia 25
tots els participants podran gaudir d'una
jornada de pura adrenalina a PortAventura
Park.
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Els participants s'allotjaran al Complex
Educatiu de Tarragona. La residència està
equipada amb instal·lacions esportives, espais
verds, menjador amb cuina pròpia, piscina i
aparcament gratuït. S'habilitarà una àmplia
àrea per a l'organització d'activitats lúdiques i
l'espectacle del HaBaTalent, amb escenari i
música. 
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PORTAVENTURA PARK

PortAventura Park és el principal parc temàtic
del complex PortAventura World. Consta de
105 hectàrees distribuïdes en sis àrees
temàtiques: Mediterrània, Polynesia, China,
México, Far West y SésamoAventura. Tots els
participants podran viure una experiència
única al parc (diumenge dia 25 de juliol) amb
dinar inclòs als seus restaurants i una gran
oferta d'espectacles i atraccions.
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Els espectacles són un dels grans atractius de
PortAventura Park.

El Dragon Khan, el Furius Baco y el
Shambhala són les tres muntanyes russes
estrella del parc.



Els participants hauran de demostrar el seu
talent dins... i fora de l'aigua! Amb la intenció
de dinamitzar i animar els equips més enllà de
la competició, neix el HaBaTalent, un concurs
de talent que es va crear durant el HaBaWaBa
Spain 2019. Els petits waterpolistes podran
ballar, cantar, explicar acudits, fer màgia o
demostrar qualsevol altre dels seus talents
més espectaculars. 

HABAWABA
SPAIN 2021 |  22 -  25  JULIOL,  2021

DIVERSIÓ

El HaBaWaBa és molt més que un torneig de
waterpolo. Es tracta d'un Festival que busca,
més enllà del component formatiu i de
promoció del waterpolo, la convivència i
l'intercanvi cultural entre participants de tot el
món, la difusió dels valors de l'esport i fer
passar una bona estona a jugadors,
entrenadors, àrbitres, pares, voluntaris i fans.
És una festa del waterpolo! 
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HABATALENT FAIR PLAY

El taller de Fair Play és una de les parts més
importants del HaBaWaBa. Tots els equips
seran puntuats segons el seu comportament
durant els partits i durant el taller de joc net
podran intercanviar sensacions amb diverses
figures del waterpolo actual sobre els valors
més importants del nostre esport. 
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Inscripció per equip: 300€

Preu per participant:

INSCRIPCIÓ

>> Del 22 al 25 de juliol (3 nits): 195€ >> Possibilitat de nits extra  del 21 i el 25 de juliol (una o ambdues).

Allotjament en pensió completa

INCLÒS

Participació al torneig

Welcome pack

PortAventura Park (entrada + dinar als  restaurants del parc) - 25 de juliol

Transfers (Residència – Piscina – PortAventura)

Assegurança d'accidents

Servei mèdic i ambulància a la piscina

Programa d'activitats lúdiques a la residència i a la piscina

Cerimònia de clausura i entrega de premis (medalla i diploma per a tots els
participants)

Aparcament gratis pels autobusos privats dels equips que s'allotgin a la
residència

NO INCLÒS

Transfer de l'aeroport a l'allotjament i viceversa

Vols

UN ENTRENADOR 
GRATIS PER EQUIP!

> Mínim equips de 12 jugadors.

Des del dinar del 22 de juliol fins al dinar del 25 de juliol. Consultar preu amb l'organització.

NORMATIVA COVID-19
>> Tots els integrants dels equips participants
hauran de presentar un test de COVID-19 negatiu
72 hores abans de l'inici de l'esdeveniment (o un
certificat de vacunació). Només s'acceptarà el test
PCR o el ràpid d'antígens.

>> Devolució garantida en cas d'afectació per
COVID-19 (malaltia, cancelació o restriccions de
mobilitat). Veure detalls al document "términos y
condiciones".

Nota: Aquesta condició podria veure's modificada en
funció de les decisions preses pel Gobierno. 

*Tots els preus inclouen IVA.
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AGENDA PROVISIONAL
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Dimecres - 21 de juliol Dijous - 22 de juliol Divendres - 23 de juliol Dissabte - 24 de juliol Diumenge - 25 de juliol
Reunió tècnica online amb
entrenadors

Dinar

Competició (tarda)

Esmorzar

Competició (matí)

Activitats lúdiques

Dinar

Competició (tarda)

Competició (matí) PortAventura Park

Taller de Fair Play

Sopar

HaBaTalent Show

Sopar

HaBaTalent Show

Esmorzar

Activitats lúdiques

Dinar

Competició (tarda)

Sopar i cerimònia de clausura per a
tots els participants, acompanyants
i familiars

Esmorzar

Dinar a PortAventura Park

PortAventura Park

Comiat dels equips

Arribada dels equips

Entrega dels 'welcome pack'
i acreditacions

Check-in a la residència

Competició (matí)



#HaBaWaBaSpain2021

@habawabaspain

www.habawaba.es | info@habawaba.es
+34 697 34 11 01 - Júlia Cervera

http://instagram.com/habawabaspain
http://twitter.com/habawabaspain
http://facebook.com/habawabaspain
https://www.youtube.com/channel/UC73UQqIFmt_V8AFcfPQyrDQ
https://www.youtube.com/channel/UC73UQqIFmt_V8AFcfPQyrDQ
https://wa.me/34697341101
https://wa.me/34697341101

