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Per quart any consecu-
tiu, el Consell de l’Esport Esco-
lar de Barcelona a superar les 
xifres d’anys anteriors pel que 
fa a la inscripció d’equips par-
ticipants en la primera fase de 
la lliga. En aquest cas, un total 
de 1752 equips han tramitat les 
seves inscripcions per a jugar 
la primera fase de la lliga dins 
del programa dels diferents 
esports del CEEB. Això repre-
senta un increment respecte a 

El CEEB supera un any més el 
récord d’equips participants

POLIESPORTIU

La temporada comença plena d’interès i motivació per a tots i totes les participants
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(18,7% de creixement). Amb 
tot, el futbol 5 continua sent la 
disciplina esportiva amb una 

participació més gran: 873 
equips inscrits a les diferents 
categories. També és significa-
tiu el creixement presentat per 
esports com l’handbol o l’ho-
quei sala.
Des d’El Consell volem desitjar 
a totes les entitats participants 
una molt bona temporada, a 
més d’agrair, una vegada més, 
que ens hagin fet confiança. 
Cal demanar, en qualsevol cas, 
un comportament esportiu i 
que gaudiu de l’esport plegats.

EN TOTAL S’HAN INSCRIT 1752 
EQUIPS A LES DIFERENTS 
DISCIPLINES, UN INCREMENT 
DEL 3,5% RESPECTE AL 2013

El voleibol ha crescut més d’un 18%

EL VOLEI ÉS L’ESPORT QUE MÉS 
HA CRESCUT, MENTRE QUE EL 
FUTBOL 5 CONTINUA SENT EL DE 
MÉS PARTICIPACIÓ

l’any passat de 60 equips (un 
3,5% més).
La temporada d’esports 
d’equip comença formalment 
el divendres 17 d’octubre i el 
posterior cap de setmana, tot 
i que alguns equips en algu-
nes disciplines començaran la 
seva participació en les pròxi-
mes jornades.
Per disciplines esportives, l’in-
crement més gran s’ha regis-
trat en l’àmbit del voleibol 


