
 

 

 

  
  

Barcelona, gener de 2014 

 

 

CRITERIS SELECCIÓ PADRINS 

 

 

1. Que sigui un personatge de notorietat pública de prestigi en alguna disciplina 

esportiva i que tingui correspondència amb algun Comitè del CEEB.  

2. Preferentment, que estigui en actiu, ja sigui com a entrenador, com a tècnic 

en general o com a jugador. 

3. Que hagi nascut a Catalunya, o bé s’hagi format o hagi dut a terme la seva 

activitat en l'àmbit esportiu català, com a reflex de l'esperit català d'El Consell. 

4. Que hagi obtingut resultats de primer nivell internacional i/o s’hagi integrat de 

manera regular dins de l'esport d'elit. 

5. Que s’hagi significat en la seva activitat per la defensa dels valors inherents a 

l'esport, perquè els esportistes d'El Consell s'hi puguin enmirallar. 

6. Que sigui de fàcil accés i/o que hagi mostrat en el decurs de la seva 

trajectòria esportiva bona disposició per col·laborar amb l'esport formatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
  

 

REGLAMENT DE LA FIGURA DEL PADRÍ 

 

1. Qualsevol padrí d'El Consell ha d'acomplir els cinc criteris designats en 

l'apartat anterior. 

2. Només pot haver-hi simultàniament un padrí per disciplina esportiva de cada 

sexe (un masculí i un femení). 

3. Cal fer un acte públic, en cada cas, d'apadrinament. 

4. És el Departament de Comunicació d'El Consell qui gestiona com a tal la 

relació amb els padrins de manera regular. Així mateix, és el Departament de 

Comunicació d'El Consell qui confirma de manera oficial l'acceptació de 

l'apadrinament en cada cas. 

5. Qualsevol persona i/o comitè esportiu d'El Consell pot proposar el nom d'algun 

possible padrí al Departament de Comunicació d'El Consell qui, sota 

acceptació de la Comissió Delegada, comprovarà i farà efectiva o no la seva 

elecció. 

6. Un padrí pot deixar de ser-ho en les situacions següents: 

1. Per causa de defunció. 

2. Per renúncia personal explícita i per escrit, per qualsevol motiu. 

3. Per incompliment reiterat dels compromisos que el càrrec comporta. 

4. Per condemna formal per dopatge esportiu, violència de gènere, 

racisme, abús de menors i/o comportament públic execrable. 

7. Per l'incompliment en qualsevol moment d'algun dels cinc criteris que van 

motivar la seva elecció. 

 

 

 

 



 

 

 

  
  

PROTOCOL D’ACCIÓ DELS PADRINS DÈL CONSELL 

 

 

Accions d'El Consell 

 

1. Recollir totes les dades personals del padrí: 

- Nom i cognoms 

- Adreça 

- Telèfon 

- Correu electrònic 

- Facebook / Twitter 

- Data naixement 

 

2. Fer acte formal signatura de l’acord d'apadrinament 

2.1. Fer-ne notícia web. 

2.2. Enviar nota de premsa prèvia i posterior amb foto. 

3. Penjar diploma al Hall of Fame del CEM La Mar Bella. 

4. Dissenyar felicitació i enviar-la-hi pel seu aniversari. 

5. Fer el seguiment de l’activitat esportiva: 

1. Enviar correu electrònic/XX.SS/sms davant d'èxits esportius o moments 

significatius. 

2. Donar-nos d'alta en les seves xarxes socials. 

6. Trametre invitació Festa final de temporada. 

7. Enviar notícies web del CEEB relacionades amb el seu esport. 

8. Signar al Llibre d’Or d'El Consell. 

9. Penjar notícies web ocasionalment sobre la seva activitat. 

10. Utilitzar la seva imatge per promoure l'activitat esportiva. 

 



 

 

 

  
  

 

Accions del Padrí 

 

1. Assistir a l'acte formal d'apadrinament organitzat per El Consell. 

2. Cedir la seva imatge per a promocionar l'acte. 

3. Cedir dades personals, amb el compromís de no fer-ne publicitat, per a ús de 

comunicació interna amb El Consell. 

3.1 Per a cartelleria promocional de l'esport a El Consell. 

3.2 Per rebre missatges i comunicació regular d'El Consell. 

4. Acceptar El Consell com a seguidor de les seves xarxes socials. 

5. Assistir una vegada a l'any a activitats organitzades per El Consell relacionades 

amb el seu esport, i participar de l'entrega de premis o de proximitat amb els 

esportistes: 

5.1 Fases finals. 

5.2 Accions promocionals de La Fundació.  

6. Facilitar a El Consell accés a activitats esportives puntuals en què participi o 

estigui relacionat directament, perquè es pugui difondre entre els escolars. 

7. Signar al Llibre d’Or d'El Consell. 

 

 

 


