
 

   

 

 
 
  
 
A l’atenció de les entitats que participen dels Jocs Escolars de la comarca. 

 
Arrencada curs 21-22 
 
Benvolguts/des participants i famílies, 
 
Esperem que tots i totes estigueu bé de salut i que porteu aquesta nova normalitat derivada de la 
pandèmia de la Covid-19 de la millor manera possible.  

 
Us esperem al setembre per iniciar la pràctica esportiva i tornar a la competició i és per això que des 
del CEBLLOB estem treballant per tal de començar el curs 2021-2022 amb la major normalitat 
possible i donar inici a les competicions dels Jocs Escolars i d’altres programes de promoció 
esportiva, vetllant sobretot per la seguretat dels i les participants, igual que hem fet durant el curs 
passat.  
 
La nostra voluntat és continuar oferint-vos els nostres programes esportius i formatius sempre 
d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i en sintonia amb les mesures que estableixin 
els diferents Ajuntaments de la nostra comarca. 
 
A partir d’ara començareu a rebre comunicats tant d’informació rellevant de cara a l’inici del curs que 
ve, com en relació amb les novetats i/o adaptacions que estem realitzant a la nostra oferta 
d’activitats: 
 

- Quadres de categories. 
- Proposta de calendari d’esports d’equip. 
- Lligues Locals per Escoles i Instituts (de dilluns a divendres). 
- Formació de tutors de joc. 
- Quotes d’inscripció. 
- Protocol en cas d’accident. 
- Escola de Formació per a tècnics/ques i entrenadors/ores. 

 
En aquests temps incerts posarem tots els nostres mitjans per poder realitzar la pràctica esportiva i 
fomentar els hàbits saludables i la igualtat d’oportunitats. Estem preparant el programa del curs 
vinent que inclourà algunes novetats per vetllar més que mai per una pràctica esportiva per a 
tothom. 
 
Ens agradaria poder seguir comptant amb la vostra col·laboració per promoure conjuntament un 
esport escolar de qualitat. Estem a punt per començar i comptem amb vosaltres! 

 
 
 
 
 
 

Eva Calbó Montón  (col. 13.828) 
Gerent 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 
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