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La Fundació d’El Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona 
(FEEB) farà, demà dijous 12 de 
juny, la presentació oficial de la 
sisena edició de l’Estiu Fantàstic; 
el campus i casals que organitza 
en els mesos de vacances esco-
lars: juny a agost.  
L’acte de presentació del progra-
ma es realitzarà a l’antiga fàbri-
ca de cerveses DAMM, des de les 
18h., com ja és tradicional.

S’inaugura oficialment la VI 
edició de l’Estiu Fantàstic 

POLIESPORTIU

L’acte de presentació es farà dijous 12 a l’antiga fàbrica de cerveses DAMM 

Dijous, 12 de juny 2014 
Antiga fàbrica DAMM

Poliesportiu
VI Estiu Fantàstic
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A la presentació oficial hi assisti-
ran la regidora de l’Ajuntament  
del districte de Nou Barris, la sra. 
Irma Rognoni; el membre repre-
sentant de l’IBE, la sra. Marta 
Carranza; el vicepresident d’El 
Consell, el sr. Joan Villacampa; 
el director del Consell Català de 
l’Esport, el sr. Gerard Figueras; 
el director de l’àrea de negoci “la 
Caixa”, el sr. Manel Mora; el con-
seller delegat del grup DAMM, 
el sr. Ramón Agenjo; i diferents 
representants de les empreses 

col·laboradores. 
L’Estiu Fantàstic s’iniciarà el prò-
xim 30 de juny i durarà fins al 

La VI edició compta amb 7.500 participants

L’ESTIU FANTÀSTIC ES PORTA 
A TERME ENTRE EL JUNY 
I L’AGOST A DIFERENTS 
INSTAL·LACIONS DE LA CIUTAT

mes d’agost. Aproximadament 
uns 7.500 nens, nenes i joves, 
podran gaudir de la seva estada. 
El campus i els casals es realitza-
rà en tres modalitats diferents: 
futbol i lleure; multi esportiu i 
lleure; i triatló. 
Enguany 17 entitats diferents hi 
col·laboren i faran possible l’es-
deveniment, conjuntament amb 
la Fundació. Hi haurà 170 moni-
tors disponibles per a realitzar 
una estada, un any més, amb 
moltes garanties d’èxit. De ben 
segur, tots els participants gau-
diran d’unes jornades d’esport i 
lleure en els mesos d’estiu que 
recordaran sempre.


