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A mitjans de la passa·
da temporada, el CEEB i Gedo 
van signar un conveni de col·
laboració que ha represen·
tat un important pas endavant 
en l’oferta de material esportiu 
adreçada a les nostres entitats. 
De fet, en virtut d’aquest conve·
ni, els equips que juguen al Con·
sell de l’Esport Escolar de Bar·
celona, han pogut gaudir d’es·
pectaculars descomptes en la 
compra de pilotes, assolint els 

GEDO manté l’oferta en pilotes 
als equips que jugen al CEEB
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responents.
GEDO és una empresa catala·
na amb una llarga tradició en les 
equipacions esportives que ha 
fet un esforç sense precedents 

per a poder realitzar aquesta 
oferta i, a més, esdevenir un 
dels patrocinadors més impor·
tants del CEEB. Subministren 
pilotes de totes les disciplines 
esportives d’equip d’El Con·
sell. Per adquirir·les, els nos·
tres equips han d’anar online a 
la pàgina web de GEDO i donar·
se d’alta com usuari. D’aques·
ta manera, una vegada el siste·
ma hagi confirmat la seva perti·
nença al CEEB, podran realitzar 
les oportunes compres. 

ELS PREUS SÓN ELS MILLORS 
QUE HI HA AL MERCAT, I 
FORMEN PART D’UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ A QUATRE ANYS

Les pilotes ja van rodar l’any passat

AQUESTA TEMPORADA SERÀ 
OBLIGATORI L’ÚS DE LES 
PILOTES GEDO EN TOTES LES 
COMPETICIONS OFICIALS CEEB

millors preus existents al mer·
cat (i amb diferència!!).
Aquest acord es manté de cara 
a la nova temporada 2014/15. 
A més, cal tenir en compte que, 
de cara a aquest nou exercici, 
aquestes pilotes GEDO seran 
d’ús obligatori a les diferents 
competicions oficials que orga·
nitza el CEEB. Per tant, tots els 
nostres equips, com a mínim, 
n’hauran de tenir una per jugar 
les jornades de lliga o copa cor·


