
 

NOTA DE PREMSA 

17/02/2012 00:04 h. 

 

Més de 1.000 nens i nenes de diversos centres educatius de 
Barcelona passaran per la Zona Bàsquet durant la Copa del Rei 
de Bàsquet 2012  

 

 

La tinent d'alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha inaugurat 

l'espai, situat a l'Arc del Triomf, i ha destacat la importància de recalcar la tasca de clubs i 

entitats que treballen diàriament per fomentar l'esport com a eina educativa i de 

transmissió de valors.

Maite Fandos, tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, ha inaugurat aquest matí la Barcelona 

Zona Bàsquet, que a partir d’avui estarà en funcionament per oferir les millors activitats i experiències 

esportives a infants de totes les edats. Està previst que més d'un miler d'alumnes de centres educatius de 

Barcelona passin per aquest espai durant els propers dies.  

 

Del 16 al 19 de febrer, la Copa del Rei de Bàsquet portarà el millor bàsquet d’arreu de l’Estat espanyol fins 

a la capital catalana. L’Ajuntament de Barcelona ha promogut un programa d’activitats que es 

desenvoluparà en paral·lel a la competició oficial per tal d’apropar la pràctica esportiva a petits i grans.  

 

D’aquesta manera, el passeig de Lluís Companys serà la “Zona Bàsquet” per a tots els públics, amb 

concursos, torneigs, 3×3, entre d’altres activitats; tot un passeig immens per gaudir al cent per cent de 

l’esport de la cistella. Maite Fandos ha visitat tota la zona acopmanyada d’Eduardo Portela, president de 

l’ACB Albert Agustí, Director General Executiu de l'ACB; Joan Fa, President de la Federació Catalana de 

Bàsquet; Jaume Mora, President del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, i Carles Reyner, Intendent de 

la Guàrdia Urbana de Barcelona.  

 

Al llarg de la visita, Fandos ha posat èmfasi en l’objectiu fomentar la pràctica esportiva, com a eina 

educativa i de transmissió de valors als infants i joves al mateix temps que es treballa per donar visibilitat 

a la tasca de clubs i entitats, que dia rere dia lluiten per a donar solidesa a l’esport de base a la ciutat i a 

construir una Barcelona millor per a tots i totes.  

 

En aquest sentit, la tinent d'alcalde ha destacat el paper de clubs i entitats i la necessitar de treballar amb 

tots els agents esportius que fan realitat la vida esportiva de la ciutat de Barcelona i són fonamentals per 

consolidar un nou model esportiu basat en l’educació i transmissió de valors a infants i joves
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