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Diferents espais
BÀSQUET

El 3x3 de bàsquet promou
l’esport base a la ciutat
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de l’AE i el Districte de Les Corts
de cara a la realització de la segona jornada del 3x3 de bàsquet. Pel
que fa a la temporada que ve, el
CEEB preveu ampliar-lo als diferents districtes de la ciutat!

Es preveu un nou èxit de participació en la segona jornada, que tindrà lloc a Les Corts
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vés del següent enllaç: www.bit.
ly/3x3basquet. Per a més informació, es pot contactar amb el CEEB
a través del correu 3x3basquet@
elconsell.cat.
S’agraeix especialment el suport

APRÈN

Poblenou un nou format de competició d’allò més divertit i dinàmic.
L’entitat va celebrar conjuntament
amb Diagonal Mar - Front Marítim
i el Districte de Sant Martí una jornada que promou el bàsquet base
a escala urbana. La segona tindrà lloc a les Pistes Poliesportives
Municipals de Les Corts (Travessera de Les Corts, 252) el dissabte,
9 de juny. Novament, la inscripció
serà gratuïta.
Aquests partits estan orientats a
joves de secundària. Aquells que
vulguin participar han d’afanyar-se,
ja que el període per tramitar inscripcions finalitzarà quan es registri el màxim de places disponibles.
L’usuari només ha d’accedir a tra-

La jornada es va celebrar dins un ambient de companyonia i passió pel bàsquet! (Fotos: CEEB)
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EL BÀSQUET ESTRENA AQUEST
CURS EL CIRCUIT 3X3 AL
POBLENOU I LES CORTS PER
ALS AMANTS D’AQUEST ESPORT
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Després de l’èxit obtingut en
la prova pilot del 3x3 de bàsquet,
que va acollir 12 equips, la segona
jornada d’aquest curs és una data
assenyalada en el calendari d’activitats del CEEB.
El passat diumenge, 13 de maig, el
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona va desenvolupar al Parc del

