Premis Semàfor de valors CEEB
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Dimecres, 13 de juny
Jesuites del Clot
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Se celebra el primer acte de
premis del Semàfor de Valors

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

També van intervenir dos tutors
de joc de la casa, Ari Benet i Víctor
Bayona, i la gala va comptar amb
una exhibició sorpresa del conjunt
guanyador del darrer Campionat
de Dansa del CEEB: Acromion.

La gran coreografia de dansa, interpretada pels ballarins i ballarines de l’AE Arrels Congrés
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PASSA-T ’HO BÉ

El president d’El Consell, Jaume
Mora, i la Comissionada d’Esports
de l’Ajuntament, Marta Carranza,
van agrair profundament l’aparició
d’aquest acte amb alta projecció de
futur dins el calendari del CEEB.

APRÈN

nadors, entrenadores i familiars, a
l’escola Jesuïtes del Clot.
El CEEB, que ja disposa d’un comitè de valoració i d’una classificació
paral·lela, tant en els seus esports
d’equip com en els seus esports
individuals de forma recent, va
entregar els guardons del Semàfor de Valors a tots aquells que
han destacat durant la temporada
esportiva pel seu comportament i
actitud dins i fora el terreny de joc.
El semàfor, que vetlla per tots els
agents implicats durant la celebració d’una disciplina esportiva en
edat escolar, va reconèixer el mèrit
de més de 60 equips i entitats per la
seva esportivitat i respecte durant
el curs 2017-2018.

L’acte va començar amb una actuació simbòlica de diferents esportistes de la casa (Fotos: CEEB)

TR OBA

EL CEEB CELEBRA UN ACTE DE
PREMIS HISTÒRIC DEDICAT
AL SEMÀFOR DE VALORS PER
RECONÈIXER L’ESPORTIVITAT

14/6/18

Després d’un any dedicat
al seu 40è aniversari, el CEEB ha
tornat a fer història aquesta temporada. Dimecres, 13 de juny, va
celebrar per primera vegada l’acte d’entrega de premis del Semàfor de Valors de l’entitat. Centenars
d’infants i joves van assistir, acompanyats dels seus respectius entre-

