Trobada de Menuts i Menudets
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La Mar Bella acollirà esport
per a menuts i menudets
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dors i jugadores. A més a més,
cadascun d’ells rebrà una bossa
plena d’obsequis!
Per a més informació cal escriure
a competicio@elconsell.cat. El cost
d’inscripció és de 30 € per equip.

La iniciació al bàsquet i al futbol dels més petits és un moment essencial de l’esport!
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Fins ara, el Consell de l’Esport Esco·
lar de Barcelona ha registrat un total
de 30 equips. Com ja és habitual,
la trobada comptarà amb la col·
laboració de l’Escola Lexia i l’acom·
panyament dels familiars dels juga·

APRÈN

marc de la festa esportiva dels 40
anys del CEEB va ser un escalfa·
ment de motors d’allò més diver·
tit. L’inici oficial de la temporada
de menuts i menudets comença el
dissabte, 11 de novembre, al pave·
lló de la instal·lació.
Es preveu la participació de més
de 300 nens i nenes nascuts entre
el 2010 i el 2011 que competiran
a bàsquet i futbol 5 en una jorna·
da que proporciona tot el necessa·
ri perquè els esportistes més petits
gaudeixin de l’esport des d’una
visió didàctica.
Tots aquells infants que vulguin
participar en aquesta gran jornada
encara poden inscriure’s a través
de l’aplicació de la web del CEEB.

La Mar Bella acollirà una trobada plena d’il·lusió i creixement (Fotos: CEEB)

TR OBA

30 EQUIPS INTEGRATS PER MÉS
DE 300 MENUTS I MENUDETS
COMPETIRAN EN LA PRIMERA
TROBADA DE LA TEMPORADA

7/11/17

La primera trobada de menuts
i menudets del curs està a punt
d’arribar. Tindrà lloc de 9.00 a
14.00 h. a l’espai que sempre ha
acollit aquest tipus d’esdeveni·
ments orientats als nens i nenes
que comencen a tastar l’esport de
competició: el CEM La Mar Bella.
La trobada organitzada dins el

