Nota de Premsa – 23 de maig de 2008

Comença el torneig de Microfutbol al Poble-sec
Cada diumenge a partir de les 16.30h al Poliesportiu les 3 Xemeneies

El Microfutbol ja s’ha establert com el nou esport del barri, des que fa
dos mesos es va posar en marxa com a iniciativa del Districte de SantsMontjuïc de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que
van crear aquest espai lúdic dins de les actuacions de la Llei de Millora de
Barris.
Actualment el Microfutbol és tot un èxit entre els joves del Poble-sec, que
cada diumenge s’apleguen al Poliesportiu les 3 Xemeneies, arribant a ser prop
de 40 nois, que participen d’aquest esport caracteritzat per partits de 10min. de
durada, de jugar 3 contra 3, en mig camp i amb mini porteries.
El joc ha enganxat sobre tot els nois entre 14 i 18 anys, gairebé tots
veïns del Poble-sec i de nacionalitat diversa, que reflexa la pluralitat cultural
present al barri. Sota les propostes d’aquests joves, el diumenge 18 ha
començat el torneig tot aplegant més jugadors. Així ha augmentat el nombre de
joves que participen d’aquesta sana activitat executada per la Coordinadora
d’Entitats del Poble-sec, on es promouen valors com la convivència o la
generositat.
Fins a 10 equips s’han inscrit a aquest torneig amb noms que fan
referència als seus ídols, com “El Barça” o “Los Elásticos Culés”, amb noms
enèrgics com “The Tigers” o més difícils de pronunciar com “Shapla” o “Silhety”.
El torneig de Microfutbol es juga cada diumenge a partir de les
16.30hores al Poliesportiu les 3 Xemeneies, al C. Vilà i vilà, 44.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb:
Marta Tello
Servei de Comunicació
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Tel. 93.329.99.52
Horari: 17h-21h

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. C. Elkano, 24-26. 08004 Barcelona. Tel: 93 329 99 52
comunicapoblesec@gmail.com www.poblesec.org

