Copa Nadal
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Dimarts, 13 de desembre
Escola Jesuïtes Sarrià
NATACIÓ

La piscina que acollirà la competició

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ

si, ja va aplegar l’any passat a un
total de 530 participants, de 15
entitats diferents: espectacular!!
Les inscripcions es tanquen 10
dies abans de la celebració de
la Copa Nadal. Per això, el dia
3 de desembre serà l’últim dia
per garantir-se la participació en
aquest esdeveniment clau dins
del calendari esportiu escolar
regular. Per a més informació,
cal adreçar-se al correu electrònic individual@elconsell.cat. Us
hi esperem a tots/es!!

CUIDA’ T

LES INSCRIPCIONS ES
TANQUEN 10 DIES ABANS DE
L’ESDEVENIMENT. S’ESPEREN
MÉS DE 500 PARTICIPANTS!!

CUIDA

amb discapacitat. Això serà possible a través del programa “l’Esport Inclou”, de l’Institut Barcelona Esports (IBE). Una vegada més, el CEEB serà pioner en
aquesta experiència, amb l’esperança que resulti tot un èxit
i de cara a un futur proper, sigui
també habitual en altres competicions i esdeveniments esportius escolars.
A nivell de participació, la Copa
Nadal de natació, que se cele-

brarà a les instal·lacions de l’Escola Jesuïtes de Sarrià Sant Igna-

APRÈN

PER PRIMERA VEGADA EN TOT
CATALUNYA, ELS ESPORTISTES
AMB DISCAPACITAT
S’INTEGRARAN A LA COMPETICIÓ

la Copa Nadal és tota una festa de participació i ambient al voltant de la natació

TR OBA

Durant les darreres edicions no ha fet més que créixer.
I aquest any, de ben segur, no
serà una excepció. El pròxim 13
de desembre, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona celebrarà una espectacular Copa
Nadal de natació. En ella hi haurà diferents novetats, però per
sobre de les altres, cal destacar,
com a una experiència nova a tot
Catalunya, la inclusió dins de la
competició també d’esportistes
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El CEEB prepara una espectacular
edició de la Copa Nadal

