
 

                                                                      

 

     
       

        Barcelona, setembre de 2016 
 

Sense temps per explicar-nos plegats les nostres aventures i experiències estivals, som en 

portes de començar una nova temporada en l’àmbit de l’esport base de la ciutat. Ens hem 

acostumat a viure amb una intensitat i a un ritme, imposat sovint des dels nous canals de 

comunicació i empesos per dinàmiques de treball i relacionals compulsives, que no deixa 

gaire lloc per a la reflexió a fons, per a l’anàlisi i l’avaluació ponderada que ens serveixi per 

construir a partir de les experiències passades i dels errors comesos. I contra això, des d’El 

Consell, ens hi volem revelar.  

 

Una de les fites que ens hem proposat a les diferents entitats que integren El Consell per 

aquest nou curs 2016/17 és la de ser capaços de generar una pausa, de permetre’ns junts 

un entorn crític i humà per valorar la nostra feina, per a poder proposar continguts de 

qualitat i amb sentit, més enllà de rutines i lluny de programes mecanitzats poc respectuosos 

amb la individualitat i amb les seves necessitats. Perquè al final, això és el que ens ha 

d’obsessionar i motivar: la persona, el jove, el nen/a, com a individualitat. Tot i formar part 

d’una col·lectivitat, tot i la complexa realitat que ens envolta. I dues paraules ens venen com 

a referent, des de fa temps, en el nostre dia a dia a El Consell: Qualitat i Felicitat. 

 

Com a president del Consell, vull desitjar a tota la gran família que l’integra (directius, 

voluntaris, treballadors, nens i nenes, escoles, famílies, professors, monitors, tutors de joc, 

patrocinadors, tècnics de les administracions, polítics, . . .), un molt bon curs. Per a nosaltres 

serà especial: Celebrem 40 anys de vida! Hi haurà sorpreses, novetats, fins i tot obstacles. 

Agafeu-vos que venen corbes!! Ens ho passarem bé!! 

 
Moltes gràcies i fins aviat 
 
 
Jaume Mora 
President d’El Consell. 


