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Skate

Skate 3styleBCN

Abril, maig i juny
Diferents espais
SKATE

El 3styleBCN començarà a
l’Skatepark de Les Corts

rarà diferents proves, perquè els
esportistes participants es puguin
lluir amb el seu millor truc.
Les inscripcions s’iniciaran mitIÓ ja hora abans de començar, a les
comPeTIC
O dia de
11.30 h. Aquest campionat està
coorganitzat per l’Espai Jovecardí, l’APC Vall d’Hebrón, el CEEB i
la FEEB.
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lona i la Generalitat de Catalunya.
Es preveu una bona acollida per part de joves i adolescents de Barcelona
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lloc a l’Skatepark que hi ha al costat del CEM La Mar Bella i la tercera i última, al de Vall d’Hebrón, que
aquest any s’estrena com a espai
d’acollida del 3styleBCN.
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acrobàtic més urbà i enrotllat de
tots. Aquesta serà la primera de
tres trobades que se celebraran a
la Ciutat Comtal. La segona tindrà
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Els participants impactaran al públic assistent amb un bon repertori de trucs d’skate (Fotos: CEEB)

APRÈN

3STYLEBCN ATERRARÀ SOBRE
LA CIUTAT COMTAL PER SEGON
ANY CONSECUTIU AMB UNA
CRIDA ALS JOVES MÉS SKATERS
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Els amants de la taula sobre
rodes ja poden preparar bé el seu
monopatí. Dissabte, 22 d’abril,
l’Skatepark de Les Corts acollirà la
primera jornada de la competició
3styleBCN. El Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona acollirà per
segon any consecutiu un esdeveniment que aposta fort per l’esport

