Lliga escolar ACB
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Bàsquet

Diumenge, 11 de juny
Diferents espais
BÀSQUET

Conclou la primera edició
de la gran Lliga escolar ACB

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

veu repetir l’èxit d’aquesta innovadora primera edició de la Lliga escolar ACB i superar els centenars de
participants que han protagonitzat les intenses jornades dels darrers mesos.

La lliga ha acollit intensos partits d’esport escolar en diferents espais de Barcelona

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

peració en una lliga on s’ha donat
més importància a l’esportivitat i al
joc net que no pas a la identificació amb un equip o altre. En aquest
sentit, l’objectiu s’ha assolit satisfactòriament. L’any que ve es pre-

APRÈN

Impulsada per la Federació Catalana de Basquetbol, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona i l’ACB, la
lliga va començar fa 4 mesos. Concretament, el 26 de febrer. Aquell
acte, que també es va celebrar
sobre la pista del pavelló, ha conclòs en el mateix espai amb una
gran final disputada entre el conjunt Peter Pan Movistar Estudiantes i l’Orlandai FC Barcelona Lassa, amb la victòria d’aquest últim.
Els jugadors i jugadores participants que, com a fet innovador, han
lluït els colors d’equips professionals d’ACB durant la lliga, han posat
tot el seu esforç i motivació durant
la competició. Tot això, sense oblidar valors com el respecte i la coo-

Gràcies a propostes com aquesta es promou el bàsquet més humà (Fotos: Greg Goodwin)

TR OBA

LA PRIMERA EDICIÓ DE LA
LLIGA ESCOLAR ACB CONCLOU
AMB UN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
DE NENS, NENES I JOVES

13/6/17

La Lliga escolar ACB va finalitzar el passat diumenge, 11 de juny,
amb un gran èxit de participació.
A les 16.00 h., el pavelló del CEM
La Mar Bella va acollir el darrer partit de lliga: la cirereta perfecta per
la primera edició d’una competició
que ha estat la gran novetat esportiva d’enguany.

