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La gran festa de la gimnàs-
tica estètica a Barcelona, ja ha 
viscut el seu tret de sortida. 
Aquest matí, al CEM La Mar 
Bella,  s’ha celebrat l’acte de pre-
sentació del que serà el gran 
esdeveniment d’aquest esport 
del cap de setmana, amb la cele-
bració (dissabte 2� i diumenge 
22 de maig) de la II fase de la 
Copa d’Espanya, Copa Interna-
cional Primavera i, com a prèvia, 
la II fase de la competició esco-
lar del Consell.

L’acte ha estat presidit pel Secre-
tari General del CEEB, Josep Sar-
dà, la Vicepresidenta de l’AEGEG 
i de la Federació Internacional, 
Tatiana Mirosheychenko, i la 
responsable d’esports indivi-
duals del CEEB i organitzado-
ra de la doble jornada, Carmi-
na Farré.
Sardà ha volgut recordar la 
implicació del Consell en 3� 
disciplines esportives diferents 
durant l’any i l’atenció que es 

dedica, des de l’àmbit escolar 
“en esports tant espectaculars 
i amb valors com la gimnàstica 
estètica”. De la seva banda, Far-
ré ha recordat el programa de la 
cita esportiva, sense precedents 
a Barcelona, que agrupa “des de 
l’esport de base escolar fins a les 
esportistes d’elit. Un exemple per 
a les que comencen”.
Finalment, Mirosheychenko ha 
recordat que la gimnàstica estè-
tica “va començar a Finlàndia 
fa uns cent anys. Allà hi ha   uns 
�80 grups estables”. A Espanya, 
la gimnàstica estètica va comen-
çar a practicar-se l’any 2003 i ja a 

Presentació de la gran festa 
de la gimnàstica estètica

l’any següent, Catalunya (cap-
davantera en aquest esport a 
l’Estat), amb un equip de l’INE-
FC, va participar al Mundial de 
Bulgària.  “Entre nosaltres sem-
pre hem dit de aquest esport 
és com la natació sincronitza-
da però a terra”, afirma la direc-
tiva russa.
Mirosheychenko ha pre-
dit un gran èxit a la competi-
ció d’aquest cap de setmana 
vinent al CEM La Mar Bella “que 
ens ha de servir de plataforma 
per, de cara a propers anys, 
organitzar competicions de 
primer nivell internacional”.

gimnàstica estètica

Josep Sardà i Tatiana Mirosheychenko durant la roda de premsa 

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

Pavelló CEM Mar Bella

2� i 22 de maig de 20��
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EL CEM LA MAR BELLA ACOLLIRà 
DISSABTE I DIUMENGE UNA 
COMPETICIó DE PRIMER ORDRE 
A NIVELL INTERNACIONAL


