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Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Priorat i la 
Unió de Consells Esportius de 
Catalunya per l'organització dels 
Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya al Priorat.

Conveni de col·laboració en 
matèria d'esport i inclusió entre la 
Diputació de Barcelona, i la Unió 
de Consells Esportius de 
Catalunya per al 
desenvolupament del projecte 
'Patis oberts: vine, gaudeix i 
aprèn a compartir'

Conveni de col·laboració amb la 
Unió de Consells Esportius de 
Catalunya per a la coordinació i 
implementació d’Activitats 
esportives, trobades esportives, 
accions formatives i accions 
sensibilitzadores als municipis de 
l’àmbit territorial de la província 
de Barcelona.

Conveni de col·laboració en 
matèria d’esport  i inclusió 
formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
el Consell Comarcal del Berguedà 
i la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya (UCEC) per potenciar 
el programa “Patis oberts: Vine, 
gaudeix i aprèn a compartir”.

Col·laborar en la realització de les 
activitats que es desenvolupin a 
la comarca del Priorat.

Regular la col·laboració en 
matèria d'esport i inclusió entre la 
Diputació de Barcelona (Gerència 
de Serveis d'Esports) i la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, 
per al desenvolupament del 
projecte 'Patis oberts: vine, 
gaudeix i aprèn a compartir. Nens 
i joves, i en especial es vol 
atendre a col·lectius en risc 
d'exclusió social de la província 
de Barcelona, es trobaran als 
patis escolars i realitzaran 
diferents activitats esportives 
relacionades amb el bàsquet.

Establir un conjunt d'accions de 
col·laboració amb la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya 
per a la coordinació i la 
implementació d'activitats 
esportives, trobades esportives, 
accions formatives i accions 
sensibilitzadores als municipis de 
l'àmbit territorial de la província 
de Barcelona.

Regular la col·laboració en 
matèria d'esport i inclusió entre la 
Diputació de Barcelona (Gerència 
de Serveis d'Esports), 
l'Ajuntament de L'Hospitalet de 
Llobregat, l'Ajuntament de Badia 
del Vallès, el Consell Comarcal 
del Berguedà  i la UCEC, per 
potenciar el programa 'Patis 
oberts: vine, gaudeix i aprèn a 
compartir?. Infants i joves, i en 
especial es vol atendre a 
col·lectius en risc d'exclusió 
social de la província de 
Barcelona, es trobaran als patis 
escolars i realitzaran diferents 
activitats esportives relacionades 
amb el bàsquet.
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