
 

» Nota de Premsa 
3 de juny de 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
www.bcn.cat/media 

 
1 

 

Maite Fandos destaca el beisbol com a pràctica esportiva que fomenta 

la integració social 

 

 Aquest matí s’ha presentat la Copa d’Europa de Beisbol 2013, que 

tindrà lloc el proper cap de setmana.  
 

 Barcelona acollirà els millors jugadors en les classificacions del 

Campionat d’Europa de Beisbol 2013 
 

 

La Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos ha agraït al 

Club de Beisbol Barcelona –club amfitrió de la competició- “la seva tasca de promoció 

entre els escolars i molt especialment del beisbol femení”, i el fet d’haver portat aquesta 

competició que tornarà a donar ressò internacional a la ciutat. La Tinenta d’Alcalde 

d’Esports ha fet també èmfasi en el paper socialitzador d’aquest esport, “una modalitat 

encara minoritària pel que fa a la pràctica però amb forts arrels a la capital catalana, i 

actualment una eina esportiva d’integració social per a aquells col·lectius nouvinguts que 

el practiquen a la nostra ciutat” 

 

Maite Fandos ha estat acompanyada pel Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, i pel 

president del Club Beisbol Barcelona, Josep Juaneda, qui ha fet una crida als aficionats 

de l’esport perquè gaudeixin en directe dels millors jugadors europeus de beisbol, que es 

concentraran per primer cop a la capital catalana. 

 

Les classificacions del Campionat d’Europa de Beisbol 2013 se celebren aquesta 
setmana del 4 de juny fins el 9 de juny al Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de 
Rozas. El CB Barcelona es juga una plaça a la final de la copa contra el guanyador de 
l’altre torneig que es jugarà al mateix temps a la localitat de Regensburg (Alemania). 
Aquest campionat acollirà els millors equips europeus, molts del quals han guanyat la 
seva lliga o anteriorment la Copa d’Europa, com el Corendon Kinheim (Holanda), el 
Telemarket Rimini (Itàlia), el Rouen Huskies (França), el Untouchables Paderborn 
(Alemanya) i el Draci Brno (República Txeca). 
 

 

 


