
       

                      

 

 

     
       

Amb el suport de  

Barcelona, setembre del 2021 

 

Benvolgut/da amic/ga 

 

Som davant d’un nou curs escolar que tot just comença. Els que ja fa temps que 

desenvolupem tasques i responsabilitats en l’àmbit de l’educació ja n’hem viscut uns quants 

de moments com aquest: nous reptes, un munt de propòsits, una bona càrrega de 

responsabilitat, il·lusions renovades i energia, molta energia que en gran mesura ens 

transmeten els nens i nenes, els joves que tenim davant.  

 

Però enguany tots i totes sabem que no és igual que altres vegades. I sabem el perquè. Les 

emocions són a flor de pell i acaben amplificant les sensacions que abans esmentava. Des 

del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona volem desitjar un molt bon curs al professorat, al 

que, a poc a poc, en els darrers mesos la societat ha començat a veure com es mereix: un 

col·lectiu cabdal per a la societat que plegats hem d’anar dissenyant. Molt bon curs també 

pels gestors i directius de les nostres escoles i de les entitats, a les famílies que formen part 

de tot l’entorn educatiu de la ciutat i, especialment, als nens, nenes i joves que l’integren. 

 

I un prec: potser ara, com poques vegades abans, és moment de recordar que l’esport, la 

pràctica esportiva o l’activitat física ha estat, és i serà no només un guaridor social i personal 

fonamental, també un element constructor i transformador imprescindible en les generacions 

que hauran de fer rodar el món demà. I és a les nostres mans treure-li tot el profit. 

 

Us convido a gaudir de l’esport en alguna de les seves múltiples formes durant aquest curs 

regular. De la mà del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, o no. Però fent-ho amb criteri 

i regularment. Decididament, entre tots i totes farem que aquest no sigui un curs més.  

 

Jaume Mora i Arribas 

President del Consell de l’esport Escolar de Barcelona 


