Salutació del president
El que avui coneixem com El Consell és producte de l'evolució que ha viscut l'entorn
esportiu de la ciutat durant els darrers 35 anys. El Consell de l'Esport Escolar de
Barcelona, llavor inicial i, avui encara, gran part de l'ànima de la institució, ha estat
intrínsecament lligat a la transformació de Barcelona en referència esportiva
internacional, en el nostre cas, íntimament relacionat amb l'entorn esportiu de base.
Hem bategat amb cada un dels grans esdeveniments esportius desenvolupats a
Barcelona, hem participat del creixement cultural i formatiu de milers de nens, nenes i
adolescents, hem estat capdavanters en la promoció esportiva en valors en sectors en
què, fins fa uns anys, l'esport era menystingut com a eina educativa i de socialització.
En definitiva, avui El Consell és producte de l'esforç i la dedicació, sovint des del
voluntarisme, d'uns quants centenars de persones, i conseqüència de la participació
d'uns quants centenars de milers de nens, nenes i adolescents.
Personalment estic convençut, –i ho sospito perquè sóc coneixedor de la feina
protagonitzada pels integrants de la junta directiva, per l’equip de treballadors, pels
diferents comitès, tutors de joc i voluntaris–, que és molt més el camí que ens queda
per fer que no pas el que ja hem fet. El Consell té com a repte permanent la promoció
de l'esport, en totes les seves múltiples dinàmiques, la seva difusió i la seva
implementació en el sector de la infància i la joventut. Però no de qualsevol manera.
Entenem la pràctica esportiva com un element clau en la formació de la persona, com
un canal efectiu per facilitar la socialització de l'ésser humà, com un ingredient principal
en la transformació del nostre món en quelcom millor del que hem trobat.
I amb això, El Consell, a través dels diferents organismes que l'integren (el CEEB, la
Fundació, l’Observatori, el CEM La Mar Bella, Can Font i ADIA), manté un horitzó farcit
de projectes i de reptes. Sense oblidar els valors que ens han fet arribar fins aquí i els
paràmetres que guien el nostre rumb, les nostres entitats, els nostres nens, nenes i
adolescents ens obliguen a créixer i avançar per poder satisfer les constants necessitats
que tenen.
Us convido a fer amb nosaltres aquest llarg però engrescador viatge.
Moltes gràcies.
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