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Dimecres, 24 de maig
CEM La Mar Bella
KORFBAL

La KINS Catalunya tindrà
lloc al CEM La Mar Bella
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esport en procés de creixement.
Aquells esportistes d’ESO que vul·
guin utilitzar el material de prés·
tec del CEEB o competir a la KINS
Barcelona poden enviar un correu
a promocio@elconsell.cat.

La KINS Catalunya és un esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Korfbal
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joc de tots els equips participants.
La KINS Catalunya posarà la cire·
reta sobre la temporada de korfbal
del CEEB, que aquest any ha regis·
trat un augment de participa·
ció que ajuda a promoure aquest

APRÈN

Hi van assistir 15 equips escolars
de les categories infantil i cadet
procedents de diferents instituts
de Barcelona.
La jornada, coorganitzada pel
Consell de l’Esport Escolar de Bar·
celona i la Federació Catalana de
Korfbal, va servir per decidir quins
seran els equips classificats a la
KINS Catalunya, que es desenvo·
luparà el dimecres, 24 de maig,
també sobre la pista del pavelló de
La Mar Bella. Aquesta gran final
de Korfbal comptarà amb petits i
joves participants d’arreu del país
que suaran la samarreta per acon·
seguir el títol.
El treball en equip ha estat, sens
dubte, un valor a destacar en el

La companyonia és un valor necessari per aconseguir victòries! (Fotos: CEEB)

TR OBA

ELS GUANYADORS DE LA
JORNADA DEL PASSAT 26
D’ABRIL S’HAN CLASSIFICAT A
LA KINS CATALUNYA 2017

3/5/17

El passat dimecres, 26 d’abril,
durant la roda de premsa sobre
la participació de l’equip d’El Con·
sell a la Titan Desert, el CEM La
Mar Bella també va acollir un altre
esdeveniment esportiu d’allò més
destacat. El pavelló de la instal·
lació va donar cabuda a la KINS
Barcelona.

