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Gran èxit en la renovada
edició de la Copa CEEB 2018

La figura del Tutor de Joc va estar present durant les jornades d’aquesta sisena Copa CEEB

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T
PASSA-T ’HO BÉ

bre de participació en la campanya
“josoc.ceeb.cat” per recollir firmes
de totes aquelles persones que formen part d’El Consell i que apareixeran en un gran mural que quedarà per sempre a La Mar Bella, recordant els 40 anys del CEEB.
Durant la Copa també es va obrir
el període de participació del sorteig de pilotes Wala (nou patrocinador oficial del grup). Aquestes
esfèriques també van estar presents sobre la pista: els esportistes
van ser els primers a estrenar-les!

CUIDA’ T

LES NOVES PILOTES DE WALA,
QUE S’UTILITZARAN EN LA
SEGONA FASE DE LLIGA, ES VAN
ESTRENAR A LA COPA CEEB 2018

CUIDA

i familiars. Celebrada dins el pavelló del complex, la Copa es va dividir, matí i tarda, en partits de bàsquet, voleibol i futbol 5. Durant les
jornades es va registrar un alt nom-

APRÈN

Aquesta va ser una de les grans
novetats d’una competició que va
comptar amb l’acompanyament
d’un ampli volum de pares, mares

El pavelló de La Mar Bella es va omplir de partits simultanis d’esports d’equip! (Fotos: CEEB)

TR OBA

MÉS DE MIL ESPORTISTES
FORMEN PART DE LA COPA CEEB,
QUE ES CONCENTRA AL COMPLEX
EN EL DARRER CAP DE SETMANA

16/1/18

Al voltant d’un miler de participants va formar part de la Copa
CEEB 2018. En aquesta sisena
edició, centenars de nens, nenes
i joves de les categories aleví, cadet,
infantil i juvenil van disputar les
semifinals i finals de la competició
al CEM La Mar Bella en un mateix
cap de setmana: 13 i 14 de gener.

