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Represa de l’activitat esportiva
Des del Departament d’Atenció a les Entitats Esportives del Consell Esportiu del Baix Llobregat us donem
la benvinguda al nou curs esportiu 20/21 i seguim amb una realitat força alterada per la Covid-19. Us
recordem que el DAEE està al vostre costat per seguir oferint assessorament, informació i formació per
donar continuïtat a la bona tasca que realitzeu en la gestió de les vostres entitats esportives.
Per encetar aquesta nova temporada cal tenir en consideració que la normativa, mesures i publicacions
vigents són les següents:
• Etapa de represa del pla de desconfinament de l’esport català
• El Govern aprova un Decret llei que autoritza les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans
electrònics per garantir el seu funcionament ordinari
• Publicació del Diari oficial de la Generalitat de Catalunya a 29 d’agost del 2020
Continuant amb la tasca formativa del DAEE us anunciem que el proper dimecres 16 de setembre des del
DAEE iniciem la primera formació del Pla formatiu per a entitats esportives del Consell Esportiu del Baix
Llobregat. La sessió porta per nom Xerrada oberta sobre la represa de l’activitat esportiva i es durà a
terme en format telemàtic de 17.30 a 19.30h.
La inscripció a la sessió és gratuïta per al personal de les entitats esportives participants dels programes
del CEBLLOB i per a les entitats que no participen d’aquests tindrà un cost de 10€.
Per a formalitzar la inscripció ho podeu fer en el següent enllaç.
De nou donar-vos la benvinguda i recordar-vos que el DAEE resta a la vostra disposició per a qualsevol
dubte o consulta que requereixi la gestió de les vostres entitats.
Ens podeu trobar al telèfon 676 621 829 i al correu electrònic daee@cebllob.cat.
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