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La campanya Jo Soc CEEB, 
impulsada per celebrar els 40 
anys de l’entitat, segueix avan-
çant amb una major presència a 
escala urbana.
Fins ara, el CEEB, després de pre-
sentar la campanya el primer dia 
de l’any, ja ha aconseguit captar 
l’atenció als ciutadans de Barcelo-

Barcelona, plena d’actes 
durant l’aniversari del CEEB
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L’esport a través dels valors és la base d’una entitat de referència a escala urbana (Foto: Júlia Prat)
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les parets de la instal·lació.
D’altra banda, a partir del 3 d’abril 
i fins al 15 de maig, la galeria de 
la parada de Metro de Diagonal, 
entre les línies 3 i 5, mostrarà la 
nova exposició dels 40 anys del 
CEEB amb un seguit de fotogra-
fies exclusives sobre el passat de 
l’esport català. El maig serà èpo-
ca de reflexió. El Palau de la Gene-
ralitat de Barcelona donarà pas a 
una jornada on es dialogarà sobre 
el model exclusiu del Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona: una 
forma innovadora d’enllaçar dins 
una mateixa entitat l’organització 
de l’esport federat i l’esport esco-
lar. El mateix mes de maig, concre-
tament el dia 14, la diversió i el rit-
me faran acte de presència dins el 
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na i ha celebrat un acte destacat.
El CEEB va aparèixer a les panta-
lles Mou TV del Metro  de Barcelo-
na durant el passat mes de gener 
i va donar cabuda a la presenta-
ció d’un nou programa. El passat 
9 de febrer, el Centre Cívic del Bon 
Pastor va acollir la gala dels Ajuts 
Josep Sardà, en memòria del que 
va ser Secretari General del CEEB, 
per incidir en el procés formatiu de 
joves amb dificultats.
Des del passat 1 de febrer i fins al 
30 de juny, els joves amb inquie-
tuds disposen de temps per posar 
a punt la creativitat: ja ha comen-
çat el concurs de grafiti que finalit-
zarà amb la realització d’una obra 
que lluirà per sempre sobre una de 

calendari de la campanya. La Basí-
lica de Santa Maria del Mar acollirà 
un concert orquestrat per la ban-
da municipal de Nou Barris. Tam-
bé durant el juny, se celebrarà el 
ja tradicional sopar de cloenda de 
la temporada, on l’aniversari del 
CEEB tornarà a ser la pedra angu-
lar. Tindrà lloc al CEM La Mar Bella.  
La campanya tampoc podia fal-
tar en esdeveniments esportius. 
Per aquest motiu, se celebrarà una 
jornada específicament orientada 
als 40 anys del CEEB. Novament, 
a La Mar Bella.
Finalment, l’últim gran acte de 
l’any serà la presentació al desem-
bre de la pancarta Jo Soc CEEB, 
integrada  per totes les persones 
que s’hagin inscrit a la campanya.


