Trobada de Menuts i Menudets
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Dissabte, 11 de novembre
CEM La Mar Bella
POLIESPORTIU

Al voltant de 500 menuts i
menudets juguen al pavelló
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bades que vetllen per esportistes
que s’hi han introduït en la competició esportiva. Es preveu una bona
acollida de participants i familiars
en la tercera d’aquest curs, que se
celebrarà pròximament.

La jornada es va celebrar en un ambient didàctic de diversió, respecte i joc net
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El CEEB va atorgar premis als primers classificats i, un cop finalitzada la trobada, una bossa plena
d’obsequis, gentilesa dels patrocinadors i col·laboradors de l’entitat.
Amb aquesta ja són dues les tro-
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40 anys del CEEB, va posar a provar als jugadors i jugadores més
petits. Aquest cap de setmana, la
instal·lació va tornar a acollir-los
per celebrar l’esport d’iniciació des
d’una òptica didàctica.
Nens i nenes nascuts entre el 2010
i el 2011 van competir a bàsquet i
futbol 5 en una jornada que va proporcionar tot el necessari per celebrar una trobada ben equipada i
plena de diversió.
Un total de 30 equips van formar
part de l’esdeveniment.
Com ja és habitual, la trobada va
tornar a comptar amb la inigualable col·laboració de l’Escola Lexia
i l’acompanyament dels familiars
dels jugadors i jugadores.

El bàsquet i el futbol van ser les disciplines escollides per a la trobada (Fotos: Peras Rincón de Soto)
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EL PAVELLÓ DEL CEM LA MAR
BELLA VA ACOLLIR DISSABTE
GAIREBÉ 500 MENUTS I
MENUDETS A LA GRAN TROBADA

13/11/17

De 9.00 a 14.00 h., el pavelló
del CEM La Mar Bella va acollir dissabte, 11 de novembre, una gran
trobada de menuts i menudets.
La segona que el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona celebra
aquesta temporada 2017-2018.
La primera, desenvolupada dins
el marc de la festa esportiva dels

