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Ja està tot enllestit per l’Ex-
trem Barcelona, el festival d’es-
ports d’acció més gran d’Europa, 
que s’iniciarà el darrer cap de 
setmana d’aquest mes. El Con-
sell de l’Esport Escolar de Barce-
lona actuarà com a col·laborador 
en aquestes jornades d’esports 
extrems urbans. El Parc del 
Fòrum acollirà, entre el 28 i 29 de 
juny, més de 250 riders interna-
cionals que es donaran cita a la 
ciutat per participar en 15 moda-

Arriba l’emoció de l’Extreme 
Barcelona al Parc del Fòrum 

POLIESPORTIU

El Parc del Fòrum serà l’escenari idoni per un esdeveniment d’aquesta magnitud

28 i 29 de juny 2014 
Parc del Fòrum

Poliesportiu
Extreme Barcelona

20
/6

/1
4

litats de competició correspo-
nents a 8 disciplines esportives: 
Skateboard, BMX, FMX, MTB, 
Scooter, Inline, Longboard i 
Indoor Skydiving. Aquesta cita 
pren el relleu dels X Games Bar-
celona, que s’havien desenvolu-
pat a la nostra ciutat en els anys 
anteriors. L’edició d’enguany es 
presentarà com una consolida-
ció i renovació d’aquest especta-
cle de nivell mundial. Fins i tot hi 
haurà novetats; dissabte a les 
15h. es presentarà una nova 
modalitat d’aquesta disciplina 
que està despertant molt d’inte-
rès. Tots els assistents podran 
gaudir de les actuacions dels 

millors esportistes, provinents 
de 25 països diferents. A més a 
més, s’enllestiran zones obertes 
habilitades, per tots aquells que 
vulguin experimentar-ho en pri-
mera persona. 
El Consell ofereix 6.500 tiquets 
de descompte per aquesta cita. 
El preu serà de 12€, que supo-
sen 7€ de descompte del preu 
original de venda en taquilla. 
Des del CEEB recomanem l’as-
sistència a l’Extrem Barcelona i 
t’ho posem a l’abast!Un cap de setmana d’esport extrem 

ENCARA POTS PASSAR A 
RECOLLIR EL TEU TIQUET DE 
DESCOMPTE PER LES OFICINES 
DEL CEEB (AV LITORAL 86-96) 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU 
ADREÇAR-VOS A LA PÀGINA WEB: 
EXTREMEBARCELONA COM


