
 

 

 

LLIGA ABSOLUTA 2022-23 
 

Des del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona proposem la creació de la competició “Lliga 

Absoluta” pel curs escolar 2022-2023. La proposta surt de la necessitat de donar 

resposta a les nostres entitats que sol·liciten, cada cop més, la inscripció de participants  

majors de 30 anys a la competició escolar, on el Reglament General de Competició no 

permet la seva inclusió. També, tenim coneixement de la participació d’entitats del CEEB a 

competicions amateurs, per a majors de 30 anys, fora de la ciutat de Barcelona. 

 

La Lliga Absoluta té com objectiu principal donar servei a tots aquelles i aquelles 

participants majors de 30 anys que volen seguir realitzant pràctica esportiva competitiva. 

Així, volem repetir el model d’èxit de l’esport escolar per aquesta franja d’edat. Un model 

de competició amb dues fases de grups més les fases finals de Barcelona, utilitzant tots 

els recursos a disposició de l’esport escolar com són: el Semàfor de Valors, el col·lectiu de 

Tutors i Tutores de Joc, el Comitè Ètic i el Comitè de Competició, i la gestió a través de la 

plataforma PlayOff. 

 

A curt termini, aquest curs escolar, la competició es desenvoluparà en les 3 modalitats amb 

major número de llicències escolars, com són Futbol 5, Bàsquet i Voleibol, i una única 

subcategoria mixt. Sempre que el volum d’entitats i equips participants no permetin altres 

opcions. A mig termini, a partir del curs escolar 2024-2025, es desenvoluparà incloent la 

majoria de modalitats esportives en les tres subcategories: mixt, masculí i femení, per 

recollir totes les necessitats possibles. I es dividirà les categories per franges de 10 anys 

d’edat (o 5 anys): +30; (+35), +40, (+45), +50, (+55); però amb la possibilitat sempre 

de participant en la categoria menor d’edat. 

 

La participació a la competició es pot fer a través de les pròpies entitats, ja adherides al 

CEEB, o bé, obrint la possibilitat a grups de famílies, exalumnes, amics i amigues 

independents. En el primer cas, l’entitat ja disposa de pista de joc pròpia per als partits com 

a local, i registre com entitat a PlayOff. En l’altre cas, es valora donar la possibilitat d’oferir 

la instal·lació del CEM La Mar Bella, com a pista de joc, amb un preu econòmic acordat 

entre CEEB i CEM La Mar Bella per als equips i entitats. I també, un registre bàsic a l’aplicació 

informàtica. 

 

 

 



 

 

Quotes de participació a la Lliga Absoluta: 

 

Inscripció equip i fase:  15 euros (2 fases) 

Llicència pel tot el curs: 29 euros 

Assegurança pel tot el curs: 27 euros 

 

Període d’inscripció: Del 5 de setembre al 4 d’octubre a l’aplicatiu del CEEB. 

 

En darrer lloc, des del CEEB valorem el context idoni on encaixar aquesta proposta. La Unió 

de Consells Esportius de Catalunya, amb col·laboració amb Itik Consultoria, elabora un 

informe on valora la necessitat de potenciar l’esport per a majors de 30 anys, amb l’objectiu 

principal d’accés a l’esport per a tothom, i així garantir diferents objectius com la millora 

de la salut, la cohesió social, la cultura de la responsabilitat i els valors personals i 

comunitaris. Així, la nova proposta competitiva pretén donar sortida a tots aquest objectius 

dins l’etapa d’edat, marcada a l’informe, “Ens mantenim amb l’Activitat Física i 

l’Esport”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


