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Amb un sopar dedicat al món 
del cinema, El Consell va posar el 
punt final, de manera formal, a la 
temporada 2014/15. Exhibicions de 
ball, a càrrec de monitors de la 
FEEB, música en directe, protago-
nitzada pel grup Angue Jazz, i cons-
tants recordatoris i homenatges al 
setè art, van divertir i servir de marc 
per a què les 250 persones assis-
tents el dijous 25 de juny al CEM La 
Mar Bella al sopar del CEEB.
A més, l’acte va ser el marc ideal 

El Consell tanca la temporada 
amb un sopar amb 250 convidats

POLIESPORTIU

La terrassa de La Mar Bella va tornar a ser el marc perfecte per acollir la vetllada (Tyrpekl)

Dijous, 25 de maig 2015
CEM La Mar Bella

Poliesportiu
Sopar Final de Temporada

LA FESTA VA ESTAR DEDICADA 
AL CINEMA, AMB SORPRESES, 
ACTUACIONS I LA PARTICIPACIÓ 
DIRECTA DELS PRESENTS
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per al lliurament d’una nova edició 
del premi La Locomotora del CEEB, 
que premia la trajectòria i valors de 
determinades institucions i perso-
nes dedicades a la promoció de l’es-
port base i escolar. Aquesta distin-
ció no es lliura regularment, només 
quan la junta de l’entitat troba un 
candidat idoni. Enguany, La Loco-
motora del CEEB es va lliurar a títol 
pòstum a qui va ser Secretari Gene-
ral durant els darrers anys, i desa-
paregut sobtadament el passat mes 
de gener, Josep Sardà.
Va ser el punt culminant de la vet-
llada, en la que el president Jau-
me Mora, president d’El Consell, 

va anunciar que aquest curs s’ha 
superat la xifra referent de les 
40.000 llicències, assolint un nou 
rècord de participació en les més de 
35 activitats i disciplines esportives 
que ha organitzat l’entitat. Per la 
seva banda, tant Oriol Marcé, sots-
director d’activitats de la SGE, com 
Marta Carranza, adjunta a la gerèn-
cia de l’IBE, van celebrar la feina 
feta des de la institució i encoratjar 
a continuar en aquesta línia, asse-
gurant la companyia i col·laboració 
tant des de la Generalitat com des 
de l’Ajuntament. Fins i tot la Mar, la 
presentadora virtual del CEEB, no 
s’ho va voler perdre!!La família Sardà va recollir la Locomotora


