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El Consell: més esportistes
i més ressò internacional
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joves en situació de risc”. El PRPS,
programa que distingeix El Consell
a Catalunya, s’ha eixamplat a escala internacional gràcies a l’ISSO i
ADIA. I La Mar Bella, seu del grup,
està en ple procés de renovació.

Després de renovar el tartan i les zones per muscular, la instal·lació canvia la gespa de la pista
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sociació Superacció, també vinculada al grup, obrirà de cara al curs que
ve un centre de dia, “una iniciativa
imprescindible”, segons Mora, “per
donar continuïtat a la tasca de cohesió social que es porta a terme amb

APRÈN

celebrada amb diferents mitjans de
comunicació el dimecres, 26 de juliol, al CEM La Mar Bella.
Mora, acompanyat de la coordinadora general i el vicepresident del
grup, Itziar Rodriguez i Joan Villacampa, també va destacar els triomfs d’aquesta temporada 20162017 i va posar sobre l’horitzó els
reptes i inquietuds d’El Consell.
El CEEB, entitat que abraça 523
escoles de Barcelona i que comparteix amb les altres entitats del
grup una mirada educativa vers
l’esport, ha obtingut 44.292 llicències aquest curs, 3500 més que l’anterior. Igualment destacades han
estat les xifres de la FEEB i Programes Municipals. D’altra banda, l’As-

El Consell va explicar els aspectes destacats d’aquests curs i els seus reptes futurs (Fotos: CEEB)
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LA PRÀCTICA, ABANS QUE LA
TEORIA PER EDUCAR A TRAVÉS
DE L’ESPORT ÉS UN DELS
GRANS OBJECTIUS DEL GRUP

27/7/17

“No es tracta de conscienciar sobre un mètode per educar a
infants i joves a través de l’esport,
sinó que aquests l’interioritzin”. El
president d’El Consell, Jaume Mora,
va destacar l’àmbit pràctic del treball amb valors que es porta a terme en les diferents entitats del grup
El Consell. Ho va fer en una trobada

