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És, tradicionalment, un dels 
esdeveniments que organitza el 
CEEB que més interès i partici-
pació aconsegueix. Es tracta de 
la Trobada de Menuts i Menu-
dets, una proposta que vol reu-
nir en un mateix entorn, a dife-
rents equips esportius amb inte-
grants que estan començant a 
fer les seves primeres passes en 
el món de l’esport. Més enllà de 
l’objectiu competitiu, el que cer-
quem és fer una festa al voltant 

La Trobada de Menuts i Menudets 
reunirà a més de 700 nens i nenes

BÀSQUET I FUTBOL

El pavelló dividirà l’espai entre les pistes de futbol sala i de bàsquet

Dissabte, 29 novembre 
CEM La Mar Bella

Bàsquet i Futbol
Trobada Menuts i Menudets
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ticipants en la modalitat de futbol 
i 23 en la de bàsquet, a l’espera 

de tancar les inscripcions a les 
pròximes hores.
Les previsions meteorològiques 
han fet que s’hagin anul·lat les 
diferents activitats lúdiques 
de la zona exterior del pave-
lló. Per contra, dins hi haurà un 
grup d’animació entre els nens i 
nenes i el públic, i diferents pro-
postes amb la col·laboració dels 
nostres patrocinadors. Fins i tot 
un photocall per a guardar un 
record del dia entre els equips 
presents. No hi falteu!!

ES FARÀ AQUEST PRÒXIM 
DISSABTE A LES INSTAL·LACIONS 
DE LA MAR BELLA, AMB ELS 
ESPORTS DE FUTBOL I BÀSQUET

Certament, l’ambient és una festa!!

PER CULPA DE LA PLUJA S’HAN 
SUSPÈS LES ACTIVITATS 
EXTERIORS, PERÒ HI HAURÀ 
DINAMITZACIÓ AL PAVELLÓ

de la pràctica esportiva, donar 
als nens i nenes l’oportunitat 
de viure una gran matinal fent 
el seu esport, i aplegar a pares 
i mares al costat dels seus fills.
Dissabte vinent, 29 de novem-
bre, el CEM La Mar Bella, des de 
les 9 h. i fins a les 15 h., reuni-
rà a més de 700 nenes i nens 
en edats entre els 5 i els 8 anys, 
per participar en la Trobada de 
Menuts i Menudets de bàsquet i 
futbol sala. Seran 43 equips par-


