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Benvolgudes famílies i esportistes de l’AEE,   

Ens plau fer-vos arribar la memòria esportiva d’aquest curs amb l’alegria de poder dir, ara ja 

definitivament, que hem pogut tornar a la normalitat i s'han pogut fer més activitats que mai.  

Ha estat un curs molt intens, amb més activitats i esportistes que mai i que hem tancat amb la celebració de 

les 50h esportives dins dels actes del 175è aniversari de l’Institut Jaume Balmes i de la Festa Major de la 

Dreta de l’Eixample. Si tot això ha estat possible ha estat gràcies a les hores i hores dedicades des de la 

coordinació esportiva, a la gran tasca dels nostres entrenadors i entrenadores… però també gràcies a 

vosaltres, tant als esportistes com a les famílies. Gràcies per la vostra complicitat, suport i ajuda quan ha 

calgut.   

416 persones han realitzat regularment alguna activitat esportiva al Balmes  
 

CORB (Club d’Orientació i Running Balmes)  

• 91 persones han participat en les diferents competicions de Curses d’Orientació organitzades 
pel CEEB.    

• 12 nois i noies han participat en les diferents competicions de Cros que ha organitzat el CEEB 

en diferents parcs de Barcelona.   

• Alguns nois i noies també han fet alguna cursa de la Copa Catalana i també de la Lliga espanyola i 

si va tot bé a l’octubre participarem als Campionats d’Espanya que es faran a Extremadura.  

• Esportistes del CORB van participar als Campionats de Catalunya escolars i universitaris i 8 

d’ells van pujar al podi. 

• Volem destacar i felicitar a la Joana i Monge i la Lola Gabarró per haver format part de la selecció 

catalana de curses d'orientació que entre d’altres va participar als campionats d’Espanya a Antequera 

i on la Lola Gabarró va aconseguir la 3a posició individual. També felicitar a la Lola per haver estat 

seleccionada per formar part de la selecció espanyola que participarà als europeus d’Hongria del 

proper mes de juliol. 

• També volem animar a tothom que ho vulgui a participar de l'stage d'orientació que farem el cap 

de setmana del 24 i 25 de setembre a Camprodon i on entre d’altres participarem a dues curses 

de la Copa Catalana d'orientació. 

• Durant les 50h es van dur a terme les 8h d'orientació al Balmes on més de 120 persones van 

fer microsprints, curses pel Balmes, rogaines pel barri i rogaine de memòria pel Balmes. Totes les 

activitats es van valorar molt bé i hi ha ganes de que es puguin repetir cada curs. 

 

Futbol Sala  

• 74 nois i noies han format 8 equips de futbol sala i han participat en les competicions que 

organitzava el CEEB. D’aquests 8 equips 6 han estat masculins i 2 femenins.  

• Enguany, a més, els 2 equips infantils i els 2 cadets participaran a la Copa Cerdanya entre els dies 

24 i 26 de juny, a Puigcerdà. Un total de 24 futsalistes representaran el Balmes!  

• Volem felicitar també al nostre Júnior Femení per haver guanyat les fases finals del CEEB, i al Júnior 

Masculí per haver arribat a disputar-ne les semifinals.  

• 40 equips de futsal van participar a les 10h de futsal en el marc de les 50h esportives. La Jornada 

va ser un èxit i tothom va gaudir molt d’un matí de futbol sala.  



 

Voleibol  

260 nois i noies han format 21 equips de voleibol: 14 han participat en les diferents  competicions que 

organitzava el CEEB i hem tingut també 7 equips federats competint a la  Federació Catalana de Voleibol. 

També el grup d’adults (al voltant de 20-25 pares i mares...) ha  entrenat un parell de dies a la setmana.  

• I ens hem de felicitar tots plegats, perquè els nostres  equips cadet i juvenil federat han pogut 

mantenir la categoria a 2a divisió. També el nostre sènior femení, que després de lluitar durant 3 

anys amb la pandèmia pel mig, aquest any ha aconseguit l’esperat ascens a 3a divisió. 

• Unes 330 persones (52 equips de voleibol de 6x6) van participar en les 18 hores d’hivern de  

voleibol, al llarg del cap de setmana del 25 i 26 de febrer. 

• Unes 370 persones (58 equips de voleibol de 6x6) van participar en les 50 hores esportives que 

es van realitzar durant el cap de setmana del 27-28-29 de maig. També més de 120 parelles al 

torneig 2x2. 

• Uns 90 esportistes (17 equips) van participar a un torneig de volei platja al KDM de Calafell que 

es va celebrar durant el cap de setmana 10-11-12 de juny, aconseguint pujar al podi 7 equips. 

• 3 equips de voleibol participaran al Torneig de voleibol d’Andorra (TIM 2022) el cap de  

setmana de l’1, 2 i 3 de juliol.   

• Volem felicitar des d’aquí també als equips de voleibol Infantil Masculí, Cadet A Femení i Juvenil B 

Femení per guanyar el premi del CEEB del Semàfor dels Valors. 

• Els dos infantils de voleibol van aconseguir arribar a la final de la Copa CEEB, l’Infantil Masculí 

aconseguint un 1r lloc i l’Infantil Femení aconseguint un meritori 2n lloc. 

• També estem molt contents perquè aquest any organitzem el II Campus de Voleibol del  

Balmes. Més de 100 esportistes s’han inscrit als diferents torns.  

Aquest curs a l’AEE tenim 6 dinamitzadors esportius nous, que faran el CIATE a finals de juny i que ja 

estan dinamitzant l’esport al Balmes i ajudant a l’equip d'entrenadors/es.   

Gràcies a que l’AEE està homologada per l’Ajuntament de Barcelona, 52 esportistes han pogut rebre una 

subvenció per a la realització de les activitats esportives. Des de l’Ajuntament també hem acabat de 

participar en el grup de treball sobre la “Revisió del model de l’esport escolar en edat escolar de la ciutat 

de Barcelona” 

Gaudiu de les vacances,...i no deixeu de fer esport!   

  

Una forta abraçada!      Equip d’entrenadors i entrenadores del Balmes 

 

 

 


