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ES CLOU EL PROJECTE GREEN PLAY AL  
BAIX LLOBREGAT  
Aquest passat 22 de novembre es tancava el projecte Green Play, 
un programa europeu basat en el model de competició Juga Verd 
Play desenvolupat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat que 
s’ha dut a terme al llarg dels darrers dos anys. En concret la pro-
postes es tancava amb la conferència que va tenir lloc al Teatre Nú-
ria Espert de Sant Andreu de la Barca i que va reunir representants 
de les institucions europees, autoritats comarcals i locals, organit-
zacions esportives, associacions i, per descomptat, els socis del pro-
jecte Green Play. La conferència va brindar a tots els socis l’oportu-
nitat de presentar els resultats del projecte, tant a aquells que van 
ser els encarregats d’implementar la metodologia en la seva orga-
nització, com a aquells que n’eren responsables de realitzar l’ava-
luació dels resultats i formular recomanacions.  
El projecte Green Play, cofinançat pel programa Erasmus +,  es fo-
namenta en educar en valors a través de l’esport.  

Notícies dels Consells
S’INICIA EL CURS DE MONITOR POLIESPORTIU  
DEL TARRAGONÈS  
Amb l’inici del Bloc Específic de Gestió de Petites Entitats Esportives, 
el passat 19 de novembre al Campus Catalunya de la URV  es donava 
inicia al Curs de Monitor/a d’Activitats de Dinamització en l’Àmbit Po-
liesportiu que promou el Consell Esportiu del Tarragonès. Aquesta 
formació regulada per l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunyapermet els alumnes accedir al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC), amb el perfil de mo-
nitors poliesportius, que els permetrà poder treballar professional-
ment amb menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajunta-
ments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i al-
tres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de 
vacances escolars en campus, estades i casals esportius.  

ARRIBA A BARCELONA L’ESPORT X NADAL,  
EL CASAL MULTIESPORT SOLIDARI 
Els dies 2, 3 i 4 de gener el CEM La Mar Bella acull el casal multiesportiu del 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona per nens i nenes de 1r a 6è de 
primària. Els participants podran gaudir d’activitats i disciplines esportives 
com futbol, bàsquet, llit elàstic, trampolí, tennis taula o ball de 9 a 13 h. Es-
port x Nadal també inclou un servei d’acollida gratuït de 8 h fins a les 9 h. 
El preu, de 5 euros al dia, és solidari en benefici a ADIA; l’ONG d’El Consell 
que treballa diferents projectes de nutrició infantil a la regió del Tigray 
(Etiòpia). 
Per inscriure’s, cal adreçar-se a la recepció del CEM La Mar Bella (Av. del Li-
toral, 86). Per a més informació, es pot contactar amb la instal•lació a tra-
vés del correu marbella@elconsell.cat. 

SABADELL CELEBRA EL SEU 
TORNEIG ESCOLAR  
NADALENC DE TENNIS TAULA 
Del 14 al 21 de desembre el Consell Es-
portiu del Vallès Occidental-Saba-
dell, celebrava a les instal•lacions del 
CN Sabadell i de Falcons AE el que ha 
estat el seu primer torneig escolar de 
Nadal de tennis taula. La competició 
estava oberta a les categories pre-
benjamí, benjamí, aleví i infantil mas-
culí i femení. 

BÀSQUET INTEGRADOR A CERDANYOLA 
Aquest passat divendres 14 de desembre es va celebrar al PEM Guiera de Cerdanyola del Vallès la X Trobada de bàsquet entre 
l’alumnat dels Instituts de l’àmbit del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud i les persones amb discapacitat intel•lectual 
de diversos centres de la Fundació Catalònia. Aquest any van participar 16 instituts i un total de 210 participants. 

L’ESPORT A L’ANOIA S’OMPLE DE SOLIDARITAT 
El calendari d’activitats esportives en edat escolar el mes de desem-
bre a la comarca de l’Anoia s’omple de solidaritat i tradició. Així l’1 de 
desembre, la jornada dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia s’oferia 
per sumar esforços a favor del Banc d’Aliments local animant a tots 
els participants als partits de les diferents competicions a col•la-
borar amb aportacions d’aliments. 
El dissabte 15 de desembre les activitats esportives escolars del Con-
sell Esportiu de l’Anoia compartien protagonisme amb La Marató de 
TV3 amb la recollida de fons per a la iniciativa solidària. 


