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La commemoració dels 25 
anys dels Jocs Olímpics de Bar-
celona s’ha convertit en motiu 
de celebració de diferents esde-
veniments organitzats pel grup 
El Consell. Una de les discipli-
nes més destacades del Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona 
també s’hi ha sumat amb la jorna-

Bàdminton, un homenatge 
als Jocs Olímpics del 92

BÀDMINTON

Organitza: Col·labora:

El Consell

Commemoració del 25è aniversari 
dels JJOO Barcelona ‘92

Commemoració del 25è aniversari 
dels JJOO Barcelona ‘92

Partit exhibicióPartit exhibicióIndividuals i doblesIndividuals i dobles Bàdminton platjaBàdminton platja

Zona lúdicaZona lúdica Obsequis i premisObsequis i premis

http://bit.ly/Badminton92

Més informació i inscripcions a bb92@elconsell.cat o codi QRMés informació i inscripcions a bb92@elconsell.cat o codi QR

28/05/2017

cem la mar bella

de 8 a 15 h

adults 10€
joves 8€

Durant la jornada, s’obsequiarà als participants amb una samarreta especial  (Fotos: CEEB)

Diumenge, 28 de maig
CEM La Mar Bella

Bàdminton
Bàdminton Barcelona 92
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Sens dubte, aquesta serà una 
festa oberta a tothom per portar a 
terme una disciplina que es troba 
en ple procés de creixement tant 
a escala local com internacional.
Els participants més petits gau-

PER INSCRIURE’S A LA JORNADA, 
CAL ENVIAR EL FORMULARI DE 
LA SECCIÓ DE BÀDMINTON DE LA 
WEB A BB92@ELCONSELL.CAT

Amenitzarà la jornada un dels grups guanyadors del III Campionat de Dansa del CEEB

da Bàdminton Barcelona 92. Tin-
drà lloc al pavelló del CEM La Mar 
Bella, seu del CEEB, el diumen-
ge, 28 de maig, de 8.00 a 15.00 
h. aproximadament.
Aquest serà un torneig que ser-
virà com a homenatge tant als 
Jocs Olímpics com als Paralím-
pics, desenvolupats a la Ciutat 
Comtal el 1992.
Es tracta d’un esdeveniment lúdi-
co-esportiu coorganitzat per la 
Federació Catalana de Bàdmin-
ton i el CEEB.
Hi participaran escolars de dife-
rents categories. Des dels ama-
teurs, fins a jugadors i jugado-
res que pertanyen a l’àmbit pro-
fessional.

diran d’un model de competició 
individual i els esportistes més 
experimentats jugaran en un 
format de dobles. A més a més, 
s’habilitarà una zona lúdica amb 
inflables i bàdminton platja.


