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El pavelló tornarà a acollir
els tornejos del Tió de Nadal

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

aquest segon torneig és el
dijous 22 de desembre i s’ha de
realitzar a través de la pàgina
web del CEEB. Per a més informació, cal enviar un correu a
pmarcet@elconsell.cat.

El pavelló de La Mar Bella acollirà novament un ambient divertit i familiar lluny del fred

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

Tant al V Torneig de Futbol 5 com
al IV Torneig de Bàsquet, participants i familiars podran gaudir
al bar de La Mar Bella d’un menú
especial de migdia de 8,50 €.
La data límit per inscriure’s en

APRÈN

nens i nenes que volen practicar esport.
El primer serà la cinquena edició del Torneig Aleví de Futbol 5.
El pavelló de La Mar Bella s’omplirà de partits d’allò més dinàmics. De 13.00 a 20.00 h., diferents equips d’entre 10 i 12 participants jugaran partits i un torneig de penal i doble penal.
D’altra banda, el 14 de gener
La Mar Bella acollirà el IV Torneig Infantil de Bàsquet. Aquesta jornada també durarà tot el
dia i se celebrarà com a prèvia a
l’inici de la segona fase de competicions del CEEB. La guinda
la posarà novament el concurs
de triples.

El bàsquet és un dels grans reclams dels nens, nenes i joves escolars (Fotos: CEEB)

TR OBA

AQUEST NADAL, S’ESPERA UNA
ALTA PARTICIPACIÓ EN ELS
DOS TORNEJOS ESCOLARS DE
BÀSQUET I FUTBOL 5 DEL TIÓ

7/12/16

Queden pocs dies perquè el
CEM La Mar Bella torni a celebrar
un dels grans esdeveniments
nadalencs de la temporada.
Els dissabtes 17 de desembre i
14 de gener, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona combatrà el fred barceloní amb
dos grans tornejos orientats a

