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El Consell va celebrar ahir un 
acte de presentació dels grans objec-
tius estratègics pels propers anys. La 
ponència es va desenvolupar al Museu 
Olímpic i de l’Esport de Barcelona, en 
presència de la Tinent d’Alcalde de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de 
l’Ajuntament, Maite Fandos, el Secre-
tari General de l’Esport de la Generali-
tat, Ivan Tibau, i altres autoritats i per-
sonalitats de l’esport català.
En la seva exposició formal, davant 
de més d’un centenar de persones, 

El Consell exposa els seus 
objectius davant de la ciutat

POLIESPORTIU

Foto de família amb totes les autoritats presents a l’acte del Museu Olímpic i de l’Esport
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Dijous, 1 d’octubre 2014
Museu Olímpic i de l’Esport

Poliesportiu
Presentació “El Consell ara
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en els grans esdeveniments 
esportius i socials del país, man-
tenir el nostre compromís social, 
i finalment renovar i ampliar els 
Convenis de gestió amb l’Ajun-
tament en referència a la gestió 
del CEM La Mar Bella, la mesura 
de govern “Convivim Esportiva-
ment”, i l’acord actual al voltant de 
l’activitat del CEEB. El Consell desen-
volupa activitat també a altres països 
com Mèxic i Etiòpia.
El Secretari General de l’Esport, Ivan 
Tibau, va lloar el treball que està fent 
avui el Consell “com a país, neces-
sitem entitats amb aquesta dinà-
mica i fortalesa. La feina que està 
fent El Consell, la seva qualitat de 
treball i sobretot, els seus grans 

objectius, són compartits”.
Finalment, la Tinenta d’Alcalde, Mai-
te Fandos va recollir les propostes 
de Jaume Mora, “podeu comptar 
amb nosaltres en aquest viatge 
que, des de fa temps fem plegats 
i que volem continuar fent. No sé 
qui hi haurà en les responsabili-
tats de govern a partir de la prò-
xima legislatura. Però hem d’es-
tar ja d’acord les diferents forces 
polítiques del consistori en què 
aquest és un tema transcenden-
tal i que no ha de tenir color polí-
tic. Estic segura que, hi hagi qui 
hi hagi, hem de continuar treba-
llant plegats en el desenvolupa-
ment i promoció de l’esport base 
escolar de la ciutat”.

A L’ACTE HI VAN ASSISTIR LES 
AUTORITATS ESPORTIVES DEL 
PAÍS I DE LA CIUTAT I VA SER TOT 
UN ÈXIT DE PÚBLIC

el president del Consell, Jaume Mora, 
va explicar quins són aquests grans 
objectius, que d’una manera o altra, 
efectes a més de 40.000 nens i nenes 
de la ciutat i a molts altres de dife-
rents entorns geogràfics: “D’aquí al 
2.020 ens hem proposat arribar 
als 50.000 esportistes escolars 
a la ciutat de Barcelona, incre-
mentar la nostra presència inter-
nacional, enfortir i ampliar els lli-
gams amb institucions de presti-
gi, incidir en la presència i acció 


