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L’Antiga Fàbrica d’Estre-
lla Damm va acollir el passat 
dimecres, 21 de juny, l’acte 
de presentació de la novena 
edició d’Un Estiu Fantàstic. Va 
començar a les 18.30 h. amb 
la presència dels coordinadors 
i col·laboradors del programa. 
També hi van assistir treballa-

La Fundació d’El Consell ja 
celebra nou estius fantàstics
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El director de la FEEB va remarcar la importància de la formació de monitors (Fotos: Greg Goodwin)
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estar social, Maite Fandos i el 
director de l’àrea de negoci del 
Poblenou de Caixabank, Eloy 
Zabala.
L’acte també va incloure salu-
tacions dels padrins d’El Con-
sell que s’impliquen en aques-
ta gran tasca solidària que afec-
ta milers d’infants i joves que 
conviuen a barris de Barcelona 
i Badalona.
Durant l’acte, es van projec-
tar les declaracions del juga-
dor de futbol sala del FC Barce-
lona Lassa, Sergio Lozano, i de 
la medallista de natació en estil 
lliure, Érika Villaécija.
Jaume Mora va remarcar 
la continuïtat d’un progra-

ma necessari per Barcelona i 
Badalona.
D’altra banda, Sergi Gonzá-
lez va fer una crida a favor 
de l’aprenentatge dels moni-
tors i monitores del programa. 
D’aquesta manera, la Funda-
ció defensa l’empoderament 
de persones que formen part 
dels barris on s’implementa 
l’Estiu Fantàstic. Aquest acolli-
rà a més de 1200 participants 
cada setmana durant el mes 
de juliol.

MÉS DE 1200 INFANTS I JOVES 
ASSISTIRAN SETMANALMENT 
ALS CAMPUS DE LA NOVA 
EDICIÓ DE L’ESTIU FANTÀSTIC

EL PROGRAMA SE CELEBRARÀ 
EN 12 NUCLIS DE BARCELONA 
I BADALONA I AMB EL SUPORT 
DE MÉS DE 130 MONITORS

dors i representants d’El Con-
sell.
A la gala van intervenir dife-
rents personalitats que contri-
bueixen a fer possible l’Estiu, 
com el president de la Fun-
dació Damm, Ramón Agen-
jo; el president d’El Consell, 
Jaume Mora; el director de la 
Fundació per l’Esport i l’Edu-
cació de Barcelona, Sergi Gon-
zález; el Sotsdirector d’Activi-
tats i Infraestructures Espor-
tives de la Secretaria Gene-
ral de l’Esport, Oriol Marcé; 
el gerent de l’Institut Barce-
lona Esports, Frank Terrón, 
la diputada delegada de Ben-


