Objectius de les entitats
CEEB
Promoure l’ensenyament i el perfeccionament esportiu de tots els nens, nenes i
adolescents de Barcelona.
Organitzar, coordinar i desenvolupar l’esport que practiquin els nens, nenes i
adolescents, sota criteris de formació i educació.
Col·laborar amb totes les entitats esportives per tal d’unificar criteris, millorar la
qualitat esportiva dels participants i facilitar la pràctica esportiva a totes les persones
en edat escolar de Barcelona.
Amb aquesta finalitat, promoure cursos de formació i de perfeccionament per al
personal tecnicoesportiu i el professorat no universitari.
FEEB
Promoure la pràctica esportiva com a eina educativa entre totes les persones.
Assessorar i vetllar perquè l’organització i el desenvolupament de l’esport que
practiquen les persones s’ajusti als valors de la solidaritat, la participació, el respecte,
la tolerància i el civisme, per mirar d’assolir un model d’esport al servei de la societat,
del seu benefici físic i psíquic, i de la seva formació global.
Impulsar les activitats esportives com a element generador d’hàbits afavoridors de la
integració i la cohesió social com a factor corrector dels desequilibris socials, que
contribueix a la igualtat entre els ciutadans, així com el procés de socialització dels
col·lectius més necessitats i de les persones amb necessitats especials.
Promoure la pràctica esportiva com a element fonamental del sistema de qualitat de
vida.
Organitzar activitats esportives i lúdiques coherents amb els objectius fundacionals.
Desenvolupar i donar suport a la realització de congressos, jornades, conferències,
debats, estudis i investigacions sobre temes relacionats amb l’esport i l’educació.

ISSO
L'International Sociological Sport Observatory té com a objectiu la creació d'un espai
de debat acadèmic sobre projectes i plans de desenvolupament d'activitat esportiva
en valors arreu. La seva fita és la de crear un entorn obert i transversal, tutelat per
professionals de diferents camps de la ciència especialitzada, on desenvolupar
projectes, millorar existents i posar-los en comú amb els diferents agents socials
encarregats, als diferents països del món, d'implementar la pràctica esportiva en els
nens, nenes i joves com a instrument en la lluita contra la discriminació social, la
pobresa, la delinqüència, la fam i altres aspectes que poden castigar la vulnerabilitat
dels àmbits infantils.

CEM LA MAR BELLA
Oferir a la ciutat de Barcelona en general, i a l'entorn esportiu escolar i de base de
manera especial, un entorn de primera qualitat per al desenvolupament de l'activitat
esportiva, sigui quin sigui el nivell de l’activitat.
Com a instal·lació esportiva situada en un entorn geogràfic de privilegi, poder donar
resposta, amb el tarannà propi que presideix la feina de tot el grup, a les diverses
demandes generades des de les entitats esportives de la ciutat i des dels centres
escolars, en referència a les seves necessitats d'ús d'infraestructures esportives.
Competir amb les millors instal·lacions esportives de la ciutat per millorar l'oferta
esportiva estructural de qualitat a qualsevol client.
Contribuir a la promoció esportiva entre la ciutadania, en coordinació amb altres ens.

CAN FONT
Oferir als centres escolars i a la comunitat educativa un marc de qualitat en un
entorn de privilegi per poder desenvolupar el coneixement de la natura, el medi i la
formació integral dels alumnes.
Servir d'acollida de qualsevol iniciativa que tingui per objectius la formació, la natura
i la infància.
Posar en valor el contacte amb la natura i tots els seus elements dins de la gestió del
temps d'oci de les persones.
Esdevenir un referent com a casa de colònies de totes les entitats educatives de la
ciutat pertanyents al CEEB.
ADIA
L’ajuda al desenvolupament de la infància i la joventut, tant a nivell d’educació, de
sanitat i de supervivència en països del continent africà. Per aconseguir les seves
finalitats, desenvolupa diferents projectes i també col·labora i participa en programes
de conscienciació i solidaritat per ajudar els més desafavorits.

Missió
Facilitar, organitzar i promoure la pràctica esportiva de qualitat com a element de
convivència i d’educació, fonamental per a la millora de les condicions de vida de la
infància i la joventut, tot prioritzant les seves virtuts vers el procés de socialització,
sense distingir condició social, física, de gènere o cultural.

Visió
 Consolidar-nos com a entitat de referència a Barcelona en la pràctica esportiva.
 Projectar-nos com a institució de referència, al país i dins l’àmbit internacional.
 Ser percebuts com un agent actiu i facilitador de la pràctica esportiva de qualitat
i en valors.
 Col·laborar amb les entitats i les administracions per assolir un entorn social més
respectuós, solidari i sostenible a través de la pràctica esportiva.
 Gestionar les nostres accions amb transparència
l’autofinançament com a garantia d’independència.

Valors
 Compromís.
 Entusiasme.
 Humanisme.


Innovació.

 Responsabilitat.
 Socialització.

i

equilibri,

cercant

COMPROMÍS
Valor relacional del jo vers els altres, vers una causa i projecte comú. Superar
els límits de l'objectiu i satisfacció pròpia per posar a disposició aliena les
capacitats individuals.

ENTUSIASME
Positivitat i implicació com a posicionament vital permanent, tant en els
projectes engrescadors com a institució, com en els petits detalls de la feina
quotidiana.

HUMANISME
L’ humanisme presideix la nostra manera de ser i de fer, reconeixent com a
prioritària la dignitat de les persones i fent que les seves necessitats orientin
les nostres accions. Treballarem amb rigor per contribuir al desenvolupament
personal i social de les persones que ens envolten.

INNOVACIÓ
Estem alerta a les necessitats esportives i educatives del moment, i proposem
aquells processos que aportin els canvis necessaris per fer que els nostres
projectes i programes s’adaptin constantment a les necessitats sociològiques.

RESPONSABILITAT
Capacitat per treballar des del respecte i l’empatia, d’una manera autònoma i
esforçada, per acabar incidint en una forma d’actuar cooperativa i esforçada.

SOCIALITZACIÓ
Posarem la intencionalitat educativa necessària a fi de col·laborar, mitjançant
les nostres activitats, a transmetre els valors, les actituds i les normes que
fomentin la interrelació, la integració i l’acceptació de tothom dins d’una
societat plural i lliure.

