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El Trofeu Ciutat de Reus de
gimnàstica rítmica aplegarà més de
1000 participants
La cinquena edició del certamen esportiu tindrà lloc el pròxim dissabte 9 d'octubre al
Pavelló Olímpic Municipal

Una imatge de la presentació del V Trofeu Ciutat de Reus | Ajuntament de Reus

El pròxim dissabte dia 9 d'octubre, el Pavelló Olímpic Municipal acollirà la cinquena edició del
Trofeu Ciutat de Reus de gimnàstica rítmica organitzat per l'Associació Esportiva Pare Manyanet
en col·laboració amb l'Ajuntament. El certamen comptarà amb la participació d'unes 1000
gimnastes de 46 clubs diferents, procedents de fins a vuit comunitats autònomes.
La competició començarà a les 9 del matí i finalitzarà a les 8 del vespre, amb el lliurament de premis.
Les categories que hi participen són: conjunts de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior i
sènior de copa base, absolut i primera categoria. Com a novetat, enguany també hi
actuarà l'equip sènior de la selecció nacional de gimnàstica rítmica, a les 3 de la tarda.
L'esdeveniment comptarà enguany amb l'apadrinament de dues figures esportives de Reus, l'Ari
Sánchez, jugadora de pàdel que actualment ocupa la 2a posició al rànquing World Padel Tour i en
Sergi Roberto, futbolista del Fútbol Club Barcelona de primera divisió i que actualment és el 3r
https://www.reusdigital.cat/noticia/87921/trofeu-ciutat-reus-gimnastica-ritmica-aplegara-mes-1000-participants
Pagina 1 de 2

capità.
Com en edicions anteriors, el trofeu també té una part solidària, ja que col·labora amb l'entitat
#pelsvalents a través de la venda de mascaretes i rifes amb l'objectiu de recaptar recursos
econòmics per a la investigació, tractament i cura pels nens amb càncer.
Aquest esdeveniment esportiu atraurà la ciutat de Reus unes 2000 persones, comptant-hi
gimnastes, famílies i altres acompanyants. Aquestes persones estaran al pavelló distribuïdes en
diferents franges horàries per mantenir les mesures de sanitàries.
1a fase Copa Catalana
El diumenge 10 d'octubre, Reus Esport i Lleure, La Federació Catalana de Gimnàstica i la Secció de
Rítmica del Pare Manyanet, organitzarà la 1a fase Copa Catalana Conjunts tardor nivells IV, V, VI i
VIII al Pavelló Olímpic de Reus amb la participació d'unes 500 gimnastes.
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