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Dimarts, 27 de juny, el 
CEEB va celebrar, un any més, 
l’Assemblea general ordinària 
del curs 2016-2017.
L’acte, que va tenir lloc en la 
sala de formació del CEM La 
Mar Bella, va comptar amb la 
presència i participació de prop 
de 50 membres i representants 

El CEEB celebra l’Assemblea 
general ordinària del curs
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Durant l’acte, es van tractar 
diferents qüestions destaca-
des que afecten els diferents 
agents relacionats amb l’es-
port.
Jaume Mora, president d’El 
Consell, va exposar la posi-
ció del CEEB respecte als nous 
estatuts de la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya.
Durant l’assemblea, també es 
va portar a terme una explica-
ció sobre els canvis, pel que fa 
a les llicències, que implicarà 
l’aplicació de la Llei de l’exerci-
ci de les professions de l’esport.
D’altra banda, es va aprovar un 
seguit de propostes del Comitè 

DURANT L’ASSEMBLEA ES 
VA APROVAR UN SEGUIT DE 
PROPOSTES EMESES PEL 
COMITÈ TÈCNIC DEL CEEB

Jaume Mora, president d’El Consell, va parlar acompanyat de membres de la junta directiva

LA OPINIÓ DE LES ENTITATS 
VINCULADES AL CEEB ES VAN 
INCORPORAR AL VOLUM DE 
MODIFICACIONS D’ENGUANY

d’El Consell, així com de dife-
rents entitats i clubs que for-
men part del Consell de l’Es-
port Escolar de Barcelona.

tècnic que també inclouen vari-
acions de cara al curs que ve.
Les entitats i clubs que estan 
relacionats amb el CEEB van 
donar la seva pròpia visió sobre 
les modificacions plantejades 
pel CEEB i es van incorporar al 
volum de canvis que es porta-
ran a terme durant el curs que 
ve.
L’esperit innovador i la volun-
tat democràtica del CEEB són 

factors determinants perquè 
milers d’infants i joves gaudei-
xin, cada any, d’un esport més 
organitzat i celebrat en unes 
condicions òptimes.
A més a més, el fort vincle entre 
el CEEB i les entitats que col-
laboren amb ell converteixen 
els campionats, jornades, tro-
bades i sessions esportives 
del Consell de l’Esport Escolar 
de Barcelona en un referent a 
escala urbana.


