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La Diada de Sant Jordi se
celebrarà a cops d’esgrima
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ret. Es preveu una bona acollida
per part d’infants i joves proce·
dents de diferents centres edu·
catius de la Comtal.
Aquest Sant Jordi, La Mar Bella es
vestirà d’esport i cultura!

L’any passat es va registrar un alt índex de participació en La batalla del drac

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

tura catalana serà d’allò més pro·
fitosa per a cadascun dels escolars
que hi participi.
La jornada està dissenyada per
adaptar-se a les diferents modali·
tats d’esgrima: espasa, sabre i flo·
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lació els dies 22 i 23 d’abril. Aques·
ta jornada està orientada a nens i
nenes menors de 14 anys i orga·
nitzada per la Federació Catalana
d’Esgrima en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona.
Es tracta d’una competició que
significa una gran aposta pels
esportistes petits i joves d’aquest
fascinant esport llegendari. El tro·
feu els ofereix l’oportunitat de par·
ticipar en la seva pròpia catego·
ria, atès que no disposen d’un cir·
cuit oficial a escala internacional.
Per aquest motiu, tant la Federa·
ció com l’Ajuntament creuen fer·
mament en què aquesta diverti·
da jornada impulsada amb motiu
d’una festa tradicional de la cul·

La Mar Bella segueix apostant fort per esports en procés d’expansió (Fotos: www.esgrima.cat)
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La Diada de Sant Jordi també
se celebrarà al CEM La Mar Bella.
Ho farà, com no podia ser d’una
altra manera, amb un gran esde·
veniment esportiu. Es tracta de
“La batalla del drac”, també ano·
menada Trofeu Sant Jordi d’es·
grima, una jornada escolar que
tindrà lloc al pavelló de la instal·

