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El Consell tanca el curs a
ritme dels 40 anys del CEEB
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titat. L’últim relleu es va projectar a
temps real i va finalitzar amb l’aparició d’una flama i una gran rebuda
col·lectiva on el president d’honor
d’El Consell, Joan Durà, va ocupar
un espai destacat.

Els cantants d’Amarcord van amenitzar la nit
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d’El Consell. L’entitat va aplaudir la
seva gran tasca durant la temporada, però també durant tota una trajectòria professional, com és el cas
de Carmina Farré. La coordinadora d’esports individuals del CEEB va
ser homenatjada pel seu compromís i dedicació vers un àmbit que
engloba disciplines com el trampolí, les modalitats de gimnàstica, els
escacs i el patinatge, entre altres.
La Mar, presentadora virtual d’El
Consell, va tornar a aparèixer amb
la motivació i la voluntat engrescadora que tant la caracteritza.
La gran sorpresa de la nit va ser la
cursa de relleus que un grup d’esportistes del CEEB van realitzar a
través d’escoles fundadores de l’en-
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acomiadar junts una temporada
plena d’esforç col·lectiu.
En aquesta ocasió, la temàtica que
va abraçar la nit va ser l’aniversari del Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, que aquest any ja en
fa 40!
El públic va escoltar les paraules
de diferents personalitats, com el
director del Consell Català de l’Esport, Toni Reig, el comissionat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, la diputada
delegada de Benestar social, Maite Fandos, i el president d’El Consell, Jaume Mora.
Durant la gala es van entregar premis a equips, jugadors, jugadores i treballadors que formen part

Tots els assistents van compartir aquest gran homenatge al CEEB (Fotos: Tomas Tyrpekl)
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LA GALA DE CLOENDA DEL CURS
2016-2017, UN HOMENATGE A
L’ESPERIT DEL CEEB, HA ESTAT
UNA DE LES MÉS AMBICIOSES
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Si hi ha un esdeveniment que
mereix emoció i sorpresa a parts
iguals és el sopar de cloenda d’El
Consell. La gala d’enguany, que es
va celebrar el passat dijous, 29 de
juny, a la terrassa del bar del CEM
La Mar Bella, va ser tot un èxit.
Més de 200 treballadors i representants d’El Consell van assistir per

