
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
David Escudé assisteix al TICB Esgrima i a la Cursa de Sant 
Antoni  
 
 
• Durant el cap de setmana també se celebraran el Trofeu Internacional Vila de Gràcia de 
Gimnàstica Artística femenina, la Caminada de Sant Martí i el Cros Escolar de Les Corts, 
entre altres 
 
El comissionat d’Esports, David Escudé, assistirà aquest dissabte a les 16h a la final masculina del Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona d’Esgrima, prova de la Copa del Món. El trofeu se celebrarà a la seu de l’INEFC, a 
l’avinguda de l’Estadi, 11. Divendres 20 i dissabte 2 es disputaran les diferents proves individuals entre les 9h i les 
17h, mentre que diumenge serà el torn de les proves per equips, entre les 8.30h i les 17h. 
 
Escudé també assistirà diumenge 22 de gener a la Cursa de Sant Antoni, que se celebrarà a partir de les 9:30h del 
matí al barri de Sant Antoni de Barcelona, sortint de la confluència dels carrers Floridablanca i Viladomat. La Cursa 
avançarà pel lateral de la Gran Via fins a la Ronda Universitat i Ronda Sant Antoni fins a Paral•lel. Pujarà Paral.lel fins 
a tornar a Gran Via i baixarà fins a Calàbria amb Floridablanca.  
 
Aquest dissabte també se celebrarà el Trofeu Internacional Vila de Gràcia de Gimnàstica Rítmica Femenina. La 19a 
edició d’aquesta competició tindrà lloc dissabte 23 de gener entre les 9.30h i les 13.30h al pavelló del Gràcia 
Gimnàstic Club, al carrer Molist, 2-4.  
 
Un total de 40 gimnastes de catorze clubs de Catalunya, Comunitat Valenciana i Bèlgica participen en aquesta edició 
del Trofeu. Es tracta d’una competició de caràcter amistós nascuda el 1996 amb l’objectiu de difondre la gimnàstica 
artística de base i compartir experiències entre clubs. La competició es divideix en quatre categories d’edat: benjamí, 
aleví, infantil i juvenil i totes les gimnastes competeixen en els quatre aparells: barra, terra, paral•leles i salt. 
 
Dissabte 21 de gener al matí es disputarà la II Jornada de Curses d’Orientació, on participaran al Parc del Clot 
centenars d’escolars de diferents edats, i els seus respectius tutors, tractant de superar les diferents proves que se'ls 
plantegen. 
 
I diumenge arriba la primera caminada del cicle Barnatresc, la de Sant Martí de Provençals, que sortirà de la plaça 
dels Porxos a les 9h i arribarà al mateix punt després d’un recorregut de 12,4 km. que circumval•larà pràcticament tot 
el districte. 
 
Finalment, diumenge 23 també se celebrarà el Cros de Les Corts, la prova més veterana del XI Challenge Escolar. Hi 
participaran un miler de nens i nenes de totes les edats escolars des de prebenjamins. La cita és a les pistes 
d’atletisme d’UB Esports, a l'avinguda Diagonal, 695, a partir de les 9h. i fins a les 13h.  
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