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El pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona tornarà a acollir, el pro-
per 12 d’octubre, el torneig benè-
fic de bàsquet Cistella Solidària 
per recollir fons pel laboratori d’in-
vestigació contra el càncer infan-
til de l’hospital Sant Joan de Déu.
Amb l’ajuda del Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona (CEEB), la 
sisena edició de Cistella Solidària 
reunirà de nou aficionats al bàs-
quet per jugar i passar-s’ho bé, 
alhora que ajuden a una bona 
causa: la lluita contra el càncer 

Darreres hores per inscriure’s 
a la Cistella Solidària

BÀSQUET

www.cistellasolidaria.org     @CistellaCS   cistellasolidaria

Organitza

Més informació

Patrocinador principal

9-13h Torneig infantil
15-19h Torneig amateur

Comença la temporada fent  
un bàsquet contra el càncer infantil. 

 

Rifa Matí i Tarda
material esportiu signat, sopars, 

entrades i moltes sorpreses!!!

12/10/2013

Fotos: www.victordalgado.com y Ari Beck

FESTA CISTELLA SOLIDARIA
PAVELLÓ DE LA MAR BELLA ·

Macro espai infantil
Amb inflables, activitats de circ, circuit d’habilitats, 
tallers i moltes coses més... ENTRADA  GRATUÏTA

Detall del cartell oficial de la VI edició de la Cistella Solidària

12 d’octubre de 2013
CEM La Mar Bella

Bàsquet
VI Cistella Solidària

LA INSCRIPCIÓ COSTA 
25 € PRT JUGADOR I CAL 
TRAMITAR-LA A TRAVÉS DE LA 
WEB CISTELLA-SOLIDARIA

13
/9

/1
3

nals especialitzat en serveis esco-
lars, perquè els més petits puguin 
gaudir de castells inflables, jocs i 
moltes altres activitats.
I a la tarda, el tradicional torneig 
amateur: 32 equips, gairebé dos 
centenars de jugadors i moltes 
ganes de suar i gaudir durant més 
de tres hores, en partits frenètics 
de 4 contra 4, amb deu minuts de 
durada i en una sola cistella.
Tot estarà amanit amb molta 
diversió, activitats paral·leles i 

diversos sortejos i rifes de samar-
retes de jugadors com Carles 
Puyol, sopars en restaurants, 
estades en càmpings i altres pro-
ductes aportats pels patrocina-
dors i col·laboradors.
Esperem comptar amb la màxima 
participació en aquesta nova edi-
ció del torneig de bàsquet solida-
ri més animat i divertit de Catalu-
nya. Dissabte, 12 d’octubre, de 9 
del matí a 8 del vespre, al pave-
lló de la Mar Bella de Barcelona. 

infantil. Cada any s’ha superat la 
quantitat recaptada i el 2012 es 
van aconseguir més de 23.000 
euros.
El torneig infantil obrirà un dia 
de bàsquet solidari. Alevins i pre-
alevins de desenes d’escoles de 
Barcelona jugaran diversos par-
tits de mini-bàsquet. Alhora, a 
l’entorn del pavelló hi haurà 
nombroses activitats conduïdes 
per l’empresa Ribals, professio-


