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Hores abans del gran sopar 
de cloenda de la temporada, 
el CEEB va celebrar al CEM La 
Mar Bella un acte que també va 
englobar el curs 2015: l’assem-
blea ordinària. L’esdeveniment 
va començar a les 19.00 hores i 
va abraçar els àmbits més des-
tacats que giren al voltant del 
Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona. El president, Jau-
me Mora, va destacar l’incre-

Èxit de l’assemblea del CEEB 
dins d’un clima d’esperança
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temporada “difícil” per diferents 
motius, però va recalcar el pro-
grés que l’entitat està experi-
mentant últimament. Per altra 
banda, en aquesta assemblea 
es van destacar fets com l’elec-
ció i la renovació de la Comissió 
de Seguiment d’Economia, un 
grup integrat per entitats que 
rebran tota la informació eco-
nòmica del CEEB durant la tem-
porada, cosa que permetrà una 
millor relació entre la gestió del 
dia a dia i les diferents activi-
tats esportives que l’integren. 
Al llarg de l’assemblea, també 
es va portar a terme la lectura i 
l’aprovació de l’Acta de l’Assem-

blea anterior, la memòria del 
curs present i el pressupost del 
curs que ve, així com l’estat de 
comptes. També es van anun-
ciar un seguit de propostes de 
cara a la pròxima temporada. 
Van assistir-hi representants 
de les entitats que formen part 
del Consell de l’Esport Esco-
lar de Barcelona. Finalitzada 
la convocatòria, els assistents 
van poder gaudir del sopar de 
cloenda de la temporada.

AQUEST CURS, EL CEEB HA 
OBTINGUT AL VOLTANT DE 40.000 
LLICÈNCIES ESPORTIVES, UN 6% 
MÉS QUE LA TEMPORADA ANTERIOR

TOT I QUE HA ESTAT UNA 
TEMPORADA DIFÍCIL, MORA HA 
DESTACAT EL PROGRÉS QUE 
L’ENTITAT ESTÀ EXPERIMENTANT

ment de xifres rècord respec-
te a la temporada anterior. 
Aquest any, el CEEB ha obtin-
gut un major nombre de llicèn-
cies, més de 40.000, i de dis-
ciplines esportives. Dit d’una 
altra manera, el gruix de llicèn-
cies ha augmentat un 6% res-
pecte al curs anterior. A més 
a més, el CEEB ha consolidat 
nous projectes tant en l’àmbit 
local com internacional. Mora 
va parlar de l’actual com una 


