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El pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona acollirà els propers 
dies 2� i 22 el gran cap de set-
mana de la gimnàstica estètica 
a Barcelona. El Consell de l’Es-
port Escolar de Barcelona, con-
juntament amb l’Asociación 
Española de Gimnàsia Estética 
de Grupo (AEGEG) organitzaran 
una doble jornada que servirà 
per aproximar al gran públic 
una modalitat esportiva que 
cada vegada té més seguidors i 
projecció.

Dissabte serà el torn de la II fase 
de la competició de gimnàstica 
estètica del CEEB. Hi participa-
ran �6 grups, representants de 
9 escoles i entitats diferents (uns 
�25 participants, el doble de 
l’any passat quan des del Con-
sell es va començar a potenciar 
aquesta modalitat esportiva). 
Tot seguit serà el torn de l’alta 
competició: la II fase de la Copa 
d’Espanya  i la Copa Internacio-
nal Primavera. Dissabte a la tar-

da, els entrenaments, i durant la 
jornada de diumenge, la gran 

La bellesa de la gimnàstica 
estètica arriba a la Mar Bella

competició, que comptarà amb 
30 grups inscrits de �9 enti-
tats diferents. Representants 
de Canàries, Galícia, Múrcia, 
Madrid, València i Catalunya, 
als que s’afegiran equips de 
Rússia (amb dos formacions) 
i la República Txeca. Els repre-
sentants de Catalunya i Valèn-
cia surten com a favorits
Una opor tunitat única a 
Barcelona de veure algunes de 
les millors esportistes del pano-
rama nacional i internacional 
d’una disciplina gimnàstica 
que aplega diferents concep-
tes i que és tot un espectacle.

giMnàstica estètica

Barcelona veurà de ben a prop part de l’elit nacional i internacional d’aquest esport

II Fase CEEB
II Fase Copa Espanya
Copa Internacional “Primavera”

Pavelló CEM Mar Bella

2� i 22 de maig de 20��

Gimnàstica Estètica

Cartell oficial de la doble jornada
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El CEEB, l’ASOCIACIóN 
ESPAñOlA I lA FEDERACIóN 
INTERNACIONAl, PREPAREN 
UNA VETllADA ESPECTACUlAR


