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Els equips juvenils de l’Aula  
Escola Europea i l’Escola Cer-
vantes van ser els guanyadors 
finals d’aquesta categoria de les 
Finals nacionals de bàsquet 
celebrades el passat dissabte 27 
de maig a les instal·lacions de la 
Mar Bella sota l’organització del 
CEEB. Dues entitats amb una 
llarga tradició i que es van impo-
sar a les categories femenina i 
masculina respectivament, des-
prés de tota una llarga jornada 

d’intensa competició. El quadre 
final de competició femenina va 
estar format per cinc equips vin-
guts d’arreu de Catalunya: a 
més de l’Aula, Monalco, Domi-
niques de l’Ensenyament, La 
Seda i Elvira La Salle.
El quadre masculí estava inte-
grat finalment per sis equips: 
el guanyador Cervantes i IES 
Blanxart, CB Santiago, Sagra-
da Família, Montblanc i Manuel 
de Montsuar.
Els partits van començar puntu-
alment a les  10 h. amb un gran 
ambient a les grades i intensi-
tat a la pista, com no podia ser 
d’una altre manera. la final es va 
disputar a les 18 h. amb l’entre-

Les escoles Aula i Cervantes 
guanyen les Finals Nacionals

ga de premis com a put culmi-
nant a les 19 h.
L’organització va ser el CEEB, 
tot i que del braç de la UCEC, 
entitat que agrupa els dife-
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El podi virtual de la competició femenina. (FOtO: tomas tyrpkel)

CEM La Mar Bella
Dissabte, 27 de maig 2012

BASQUET
Final nacional

El Cervantes celebra el títol (t.t)

UN tOtAL D’11 EqUIpS vAN 
pArtICIpAr A LA FINAL 
NACIONAL CELEBrADA A LA 
MAr BELLA EL DIA 27 DE MAIg

EL NIvELL DE jOC vA SEr 
MOLt ALt, AMB ALgUNS DELS 
FUtUrS CrACkS D’AqUESt 
ESpOrt SOBrE LA pIStA
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rents Consells de tot el pais. 
tots els participants van des-
tacar el bon nivell organitza-
tiu d’una competició que ser-
veix per posar el punt i final a la 
temporada del bàsquet esco-
lar 2011/12 a nivell català. Feli-
citats als guanyadors i a tots els 
participants.


