
 

 

 

  
  

       Barcelona, 17 de setembre de 2015 

 

Benvolgut/da 

 

Com ja és una tradició, com a president del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, i en 

nom de tots i totes les que d'una manera o altre hem fet de l'esport formatiu i en valors una 

de les principals motivacions de la nostra vida, us vull donar la benvinguda al nou curs 

esportiu escolar 2015/16. 

Com a entitat, ens hem posat entre cella i cella incidir de manera especial, durant els 

pròxims mesos, en la difusió i explicació dels nostres valors. Entenem que ells han de ser els 

que ens ajudin a aconseguir que la nostra activitat esdevingui més efectiva, més satisfactòria 

i més reconfortant. Tan per a nosaltres com pels nens, nenes i joves que regularment 

desenvolupen activitat sota el paraigües del CEEB: Entusiasme, Socialització, Responsabilitat, 

Compromís, Innovació i Humanisme. Conceptes, tots ells, que poden semblar utòpics i fins i 

tot grandiloqüents. Nosaltres, però, estem convençuts que si som capaços d'interioritzar-los i 

deixar que presideixin el nostre quefer diari, encara que sigui de mica en mica, seran estris 

potentíssims per aconseguir una societat més humana i més justa. 

Aquest serà el primer exercici que encetem sense el Josep Sardà, el nostre Secretari 

General. Davant d'aquesta insustituible absència hem hagut de refer bona part de la nostra 

estructura de treball. Amb la intenció de poder continuar donant resposta a les moltes 

demandes que ens generen els nostres joves esportistes i, en general, la societat que ens 

acull, hem reforçat algunes de les àrees de gestió del CEEB i també del CEM La Mar Bella. 

Estic convençut que això servirà, també, per millorar les nostres capacitats davant dels 

apassionants reptes que ens genera avui un horitzó apassionant. 

Avui ja sabem que, en qualsevol cas, el demà ens l'haurem de fer nosaltres. I és 

responsabilitat nostra, i només nostra, treballar per a que sigui millor que l'ahir. 

Molt bon curs a tots i a totes. 

Jaume Mora 

President d’El Consell 

 


