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Fins a unes 200 persones 
van assistir al ja habitual sopar 
de final de curs que organitza el 
Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona (CEEB) per tal de 
clausurar tots els esdeveniments 
esportius i actes diversos. El 
sopar a peu dret es va desenvo-
lupar amb èxit des de les 21h. 
fins a les 23h. aproximadament 
a l’exterior del poliesportiu La 
Mar Bella. Mentre tastaven el 
fantàstic banquet, els assistents 
van poder gaudir de l’espectacle 
que va ser dirigit, aquesta vega-
da, per una nova presentadora 
virtual, la Mar. En la velada, el 
president d’El Consell, Jaume 
Mora, va dedicar unes paraules 

El Consell celebra amb èxit el 
sopar final de la temporada
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Un sopar a peu dret davant el mar Mediterrani (FOTO: Greg Godwin)
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4destacant la feina realitzada al 

llarg de l’any. El regidor d’Adoles-
cència i Joventut, Raimon Blasi, 
i el sotsdirector del Consell Cata-
là de l’Esport, Oriol Marcé, tam-
bé van poder agrair l’excel·lent 
treball continuat i van encoratjar 
la gran família d’El Consell a 
seguir endavant amb la seva tas-
ca.  Es va aprofitar per fer entre-
ga d’una insígnia pel seu llarg 
recorregut, de més de 30 anys 
col·laborant a El Consell, a la sra. 
Monserrat Vergé, al sr. Josep 
Tomasa, i al sr. Vicençs Puigdo-
menech. A més a més, es van 
entregar les plaques commemo-
ratives a Joan Bernat, Eduard 
Tudela i Jose Carlos Anaya que 
enguany es retiren com a mem-

bres dels seus respectius comi-
tès. També van tenir veu els 
nostres padrins, tot i que no van 
poder assistir personalment a 
l’esdeveniment. Per clausurar 
l’acte, es va realitzar un sorteig 
amb diversos productes genti-
lesa dels nostres patrocinadors: 
pacs esportius, auriculars, tas-
ses, vins, entrades pel Barcelo-
na Beach Festival...i fins i tot 
estades d’una setmana a Suïs-
sa, Tenerife i la casa de colònies 
Can Font. A més, tothom va dis-
posar de la seva bossa de regals.

UN SOPAR DINÀMIC I DIVERTIT 
AMB LA MILLOR COMPANYIA 
POSSIBLE PER CLAUSURAR 
OFICIALMENT LA TEMPORADA

Jaume Mora va elogiar el treball realitzat


