Festa esportiva 40 anys CEEB
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Petits i grans, tots convidats
a la gran festa del CEEB
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taula, esports sense barreres, una
trobada de menuts i menudets i
una zona lúdica amb inflables, pinta-cares, toc-ball i molt més. També s’habilitarà un village orientat
als patrocinadors del CEEB.

La Challenge de cros iniciarà la temporada amb una cursa extraordinària! (Foto: G. Goodwin)
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na Orientació. Aquest curs, ambdues curses estaran obertes de forma
excepcional a tothom i no tindran
cap cost per als participants. La Mar
Bella també acollirà activitats d’esports d’equip, mini-trampolí, tennis

APRÈN

tuïta. Només cal inscriure’s a través de l’aplicació web del Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona.
Les famílies i esportistes interessats poden tramitar-les fins mitja
hora abans de començar la jornada. L’hora d’inici serà les 9.00 i es
preveu que la festa s’allargui fins
a les 20.00 h!
El ventall de disciplines serà
amplíssim. Els diferents espais de
la instal·lació es dividiran en zones
on es desenvoluparà simultàniament un ampli llistat de disciplines
esportives. D’una banda, se celebrarà el primer cros de la temporada de la Challenge de cros escolar:
la cursa de Sant Martí. D’altra banda, la primera del Circuit Barcelo-

La jornada també comptarà amb música en directe a càrrec de DJ Plastic (Foto: T. Tyrpekl)
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MILERS D’INFANTS I JOVES
ASSISTIRAN, ACOMPANYATS DE
LES SEVES FAMÍLIES A LA GRAN
FESTA ESPORTIVA DEL CEEB

20/10/17

El CEEB convida a la jornada
de commemoració dels seus 40
anys, que tindrà lloc al CEM La Mar
Bella, a tots els nens, nenes, adolescents i joves que fan possible
aquesta entitat històrica. La festa, un dels esdeveniments esportius més importants i extraordinaris de l’any, és completament gra-

