
 

 
A l’atenció del director/a, president/a, coordinador/a i responsables de l’esport escolar, 
 
Benvolgut/da,  
 
Començat el nou curs, des del Consell Esportiu del Maresme, convoquem una nova temporada 
d’esport escolar adreçada als infants i joves de les escoles, clubs i entitats de la comarca del Maresme. 
 
Un any més, per tal d’oferir una oferta prou amplia, iniciem els preparatius de les competicions 
d’esports individuals i d’equip, que doni possibilitat de pràctica esportiva al màxim nombre 
d’esportistes. 
 
Pel que fa als esports d’associació, aquest curs, el voleibol i el futbol sala seguiran essent els esports 
amb més participació, tot i això, el futbol 7 continua creixent i també volem iniciar trobades de mini-
bàsquet i de bàsquet 3x3, per tal de recuperar una modalitat que, a la nostra comarca, només es 
practica a nivell federat. 
 
En esports individuals, el patinatge i les gimnàstiques, són els més practicats, però no els únics (cros, 
judo, atletisme, escacs, natació...) Hi ha una llarga llista de modalitats amb opcions. 
 
Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, és un programa de la Generalitat de Catalunya, que des del 
Consell Esportiu del Maresme organitzem a nivell local i comarcal, creant diferents fases de 
competició, ja sigui en format de lligues, trobades o exhibicions en funció de la localitat, l’esport i el 
volum de participants. L’esport escolar és un esport integrador, formatiu, inclusiu i amb valors! 
 
Des del CEM, us animem a participar als diferents campionats d’esport escolar, però també a tramitar 
la llicència amb la corresponent assegurança mèdica (com marca la llei de l’esport), per tal de poder 
participar ens plans de promoció, exhibicions, trobades, etc. que podem organitzar durant el curs. 
 
Trobareu més informació a www.cemaresme.cat. Per resoldre qualsevol dubte que tingueu us podeu 
posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic o telèfon que trobareu al web. 
 
Finalment, només em resta informar-vos que la seu del CEM ha canviat, des d’aquest mes de setembre 
ens trobareu a les oficines del Consell Comarcal del Maresme, a la Plaça Miquel Biada de Mataró. 
 
 
Atentament,  
 
 
 
 
 
 
Jordi Matas i Claramunt 
President 
Consell Esportiu del Maresme 
 
Mataró, 8 setembre de 2022 
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