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Apartat E1: Activitats  

E1.1. Lliurament de premis III Culturesportitza’t i conferència de Valentí Massana: “El 
valor de l’excel·lència” 

 
Nom:  «Valentí Massana: El valor de l’excel·lència»  

Ponents:  

Ponent principal 

Dr. Valentí Massana. Doctor en física i ex-marxador participant a tres 

Jocs Olímpics. 

Moderador: 

Sr. Pere Hidalgo. Coordinador del Centre d'Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona. 

Tipus:  Conferència   

Data:  08/02/2020 

Durada:  1,5 hores. De 19:00 a 20:30 hores. 

Tipus 
participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  
Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Club Natació Banyoles 

Participants:  40 

Enquestes:  No.   

Justificació:  

Emmarcada dins el concurs escolar sobre coneixements olímpics 

Culturesportitza’t, es va realitzar una conferència per acompanyar el 

tancament i l’entrega de premis del III Concurs Culturesportitza’t. La 

conferència va ser a càrrec de l’ex-marxador Valentí Massana, participant 

en tres Jocs Olímpics. Valentí també és Doctor en Física, cosa que va 

aportar una visió més enllà de la vessant purament esportiva. 

Els assistents van poder conèixer de primera mà en què consisteix l’esport 

de la marxa atlètica, els diferents valors de l’esport, així com de quina 

manera es compagina la vida esportiva amb l’acadèmica i professional. 
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En acabar, l’ex-marxador olímpic va entregar els premis a les escoles 

guanyadores del III Culturesportitza’t. 

Documentació: 

Enllaç de l’activitat 

Cartell de l’activitat 
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E1.2. Cicle de conferències d’esport i ciència. Webinar: “¿Mis genes me harán 
campeón?»    

 

Nom:  “¿Mis genes me harán campeón? 

Ponents:  

Ponent principal: 

Dra. Anna Prats. Professora, investigadora i coordinadora de recerca a 

l’Escola Universitària de Salut i l’Esport (EUSES) – Centre adscrit a la 

Universitat de Girona. 

Moderadors: 

Dr. Víctor López Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la 

Universitat de Girona. 

Sr. Pere Hidalgo. Coordinador del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat 

de Girona. 

Tipus:  Webinar 

Data:  29/05/2020 

Durada:  1’5 hores. De 16:00 a 17:30 hores.  

Tipus participació:  Organitzadora  

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Consell Social Universitat de Girona 

Participants:  62 a la plataforma Zoom i 18 a l’streaming de Youtube. 

Enquestes:  No  

Justificació:  

Emmarcada dins el cicle de conferències d’esport i ciència la Càtedra 

d'Esport i Educació Física va organitzar una conferència per tractar el tema 

de la genètica i la seva relació amb l’esport. La Dra. Anna Prats va realitzar 

una breu introducció al complex món de la genètica. A continuació, seguint 

el fil del títol de la conferència, va explicar quines relacions existeixen entre 

els gens i el rendiment esportiu, així com quins són els efectes de 

l’entrenament esportiu sobre la genètica. L’objectiu de les conferències 

emmarcades dins el cicle d’esport i ciència és mostrar el vessant més 
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científica de la pràctica esportiva tot apropant-la a un públic poc 

especialitzat en l’àmbit. 

Documentació: 

Enllaç de l’activitat 

Cartell de l’activitat 
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E1.3. III Seminari d’Educació i Olimpisme: “Jocs Olímpics i impacte social” 

 

Nom: III Seminari d’Educació i Olimpisme: “Jocs Olímpics i impacte social” 

Ponents: 

Ponents: 

Dr. Conrad Vilanou Torrano. Catedràtic del Departament de Teoria i 

Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona. 

Sr. Alejandro Blanco Bravo. President del Comitè Olímpic Espanyol i de la 

Candidatura de Madrid als Jocs Olímpics de 2020.  

Sr. Joan Solana i Figueras. Escriptor i polític català. Ex professor de 

literatura a l'IES Pere Alsius de Banyoles. Alcalde de Banyoles de 1991 a 

1999. Director dels programes olímpics de Banyoles. 

Sr. Fernando Climent Huerta. Remer participant a quatre Jocs Olímpics. 

Medalla de plata als JJOO de Los Angeles 1984. 

Sra. Esther Guerrero Puigdevall. Atleta del New Balance Team, 

participant als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016 i actual campiona 

d’Espanya d’atletisme en 1500 m i 800m. 

Sr. Joan Lleonart Montaña. Tècnic superior d'atletisme, director tècnic del 

Club Atlètic Manresa i entrenador de l'atleta olímpica Esther Guerrero. 

Sr. Mario Mola Díaz. Triatleta participant a dos Jocs Olímpics (Londres’12 i 

Rio’16). Campió del món de triatló els anys 2016, 2017 i 2018.  

Sra. Carolina Routier Cañigueral. Triatleta participant als Jocs Olímpics de 

Rio’16. Campiona d’Espanya 2017. 

Sr. Jesús Ángel García Bragado. Atleta especialitzat en marxa atlètica 

amb més participacions en els Jocs Olímpics (7 participacions) i campionats 

del món (13 participacions). 

Moderadors: 

Dr. Víctor López Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física – 

Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. 

Sr. Pere Hidalgo Santos. Coordinador del Centre d’Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona. 
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Tipus:  Activitat docent, Seminari    

Data:  03/10/2020 

Durada:  9,5 hores. De 9:00 a 18:30 hores. 

Tipus 
participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Club Natació Banyoles 

Real Academia Olímpica Española 

Comité Olímpico Español 

Participants 
presencialment:  37 persones al llarg de les jornades 

Participants no 
presencialment:  

Un total de 116 persones van seguir les jornades a través del directe de 
Youtube.  
 
Posteriorment les conferències han quedat enregistrades i estan disponibles 
en obert al canal de Youtube de la CEEF-CEO UdG i al repositori DUGiMedia. 

Enquestes:  

Sí. De les enquestes rebudes una vegada finalitzada la Jornada, la valoració 

en relació a les expectatives va ser de 9,35 i un 9,55 sobre aspectes 

d'organització. A nivell de ponents, també va haver-hi una valoració notable 

amb una mitjana de 8,78 (la valoració mínima va ser de 8,31 i la màxima de 

9,16). La valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt positiva amb 

un 8,94. 

Justificació:  

La tercera edició bianual del Seminari d’Educació i Olimpisme de la Càtedra 

d'Esport i Educació Física de la Universitat de Girona va estar especialment 

marcada per la pandèmia de la COVID-19. Tanmateix es va mantenir format 

presencial (respectant mesures sanitàries), però oferint possibilitat de seguir-

les en directe per streaming. Vam poder comptar amb reconeguts ponents en 

el món de l’olimpisme com Conrad  Vilanou, Alejandro Blanco i Joan 

Solana juntament amb entrenadors i esportistes olímpics amb llargues i 

exitoses trajectòries, com Joan Lleonart,  Esther Guerrero, Mario Mola, 

Carolina Routier, Jesús Ángel García Bragado i Fernando Climent. 
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L'objectiu fonamental d'aquesta tercera edició va ser reflexionar sobre la 

transcendència dels Jocs Olímpics en la transformació de la societat. Es va 

centrar en l’impacte que han tingut i tenen els jocs, més enllà del seu consum 

en forma d’espectacle, en la població, essent reflex i promotor del canvi social.  

La modalitat no-presencial, novetat d’aquesta edició, i la qualitat de les 

ponències han contribuït a donar-lo a conèixer arreu del món i a consolidar-lo 

una mica més dins el món olímpic. 

Documentació:  

Enllaç web del III Seminari d’Educació i Olimpisme 

Cartell i fulletó de l’activitat (català):  
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E1.4. IV Concurs «Culturesportitza't» del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de 
Girona  

 
Nom:  Concurs «Culturesportitza't» del CEO Olímpics Universitat de Girona 

Professorat:  

Sr. Pere Hidalgo. Coordinador del Centre d'Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona.  

Sr. Martí Pons. Secretari de la Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre 

d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona. 

Tipus:  Concurs escolar telemàtic 

Data:  Del 16/11/2020 al 13/12/2020 

Durada:  4 setmanes   

Tipus 
participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles   

Diputació de Girona   

Real Acadèmia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol  

Consell Esportiu Pla de l’Estany 

Museus de Banyoles 

Biblioteca de Banyoles 

Museu Arqueològic de Catalunya - Girona 

Participants:  91 alumnes de 6è de primària de 5 escoles participants. 

Enquestes:  No, però hi ha un recull de les dades de participació per cada escola.   

Justificació:  

Aquest concurs pretén donar a conèixer entre les escoles del Pla de 

l'Estany, l'existència d'un Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de 

Girona ubicat a la comarca, i que treballa per vincular el territori amb el 

moviment olímpic en el sentit més ampli, és a dir, representa la possibilitat 

d’endegar projectes de recerca, divulgació i formació al voltant del fenomen 

olímpic. 

A més, dins la missió educativa del Centre d'Estudis Olímpics, i amb el 

suport i el reconeixement del Comitè Olímpic Espanyol i Internacional, 
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volem fomentar la pràctica esportiva i transmetre els valors de l'esport 

entre els escolars de la comarca. 

En la 4ª edició del concurs escolar «Culturesportitza't» hi poden participar 

tots els alumnes de 6è de primària dels centres escolars del Pla de l’Estany 

a través de l'escola o les famílies. 

 

Documentació: 

Enllaç de l’activitat  

Cartell de l’activitat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Memòria CEEF – CEO UdG 2020 

12 

E1.5. Webinar: “Sport – a reflection of society?”  

 

Nom:  “Sport – a reflection of society?” 

Ponents:  

Ponent principal: 

Dr. Graham Sinclair. Professor a l’Escola Universitària de Salut i l’Esport 

(EUSES). Centre adscrit a la Universitat de Girona 

Moderadors: 

Dr. Víctor López Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la 

Universitat de Girona. 

Sr. Pere Hidalgo. Coordinador del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat 

de Girona. 

Sr. Martí Pons. Secretari de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la 

Universitat de Girona. 

Tipus:  Webinar 

Data:  10/12/2020 

Durada:  1’5 hores. De 19:00 a 20:30 hores.  

Tipus participació:  Organitzadora  

Col·laboradors:  
Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Participants:  50 a la plataforma Zoom i 15 a l’streaming de Youtube. 

Enquestes:  No  

Justificació:  

La conferència neix amb la intenció d’obrir un debat al voltant de la 

influència de l’esport i els Jocs Olímpics sobre la societat ja que, en paraules 

del conferenciant Graham Sinclair: “l’esport no existeix dins una bombolla i 

la seva relació amb la resta de la societat no és sempre senzilla”. Així doncs, 

existeix un entramat de relacions molt complexes que fan difícil el seu 

anàlisi. Graham Sinclair va utilitzar exemples històrics i contemporanis amb 

la intenció de provocar la reflexió i d’obrir una discussió sobre la relació i el 

rol de l’esport en el món. 
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L’objectiu d’aquesta conferència era abordar el tema de la història i la 

sociologia, un tema poc recurrent en l’activitat de la càtedra, i així engegar 

una nova línia d’actuació del Centre d’Estudis Olímpics. 

Documentació: 

Enllaç de l’activitat 

Cartell de l’activitat 
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E1.6. Seminari d’arxius de l’esport 

 
Nom:  II Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport 

Ponents:  

Véronique Reuter. Responsable d’Estudis Documentals. Centre 

d’investigació i restauració dels museus de França. 

Ossi Viita. Cap del Departament de Col·lecció del Museu de l’Esport de 

Finlàndia.     

Fina Solà. Presidenta de la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell 

Internacional d’Arxius (ICA/SPO)  

Marcel Russiñol Amat. Digital asset manager i arxiver. 

Xavier Reche Royo. Responsable del control de la càrrega externa del 

Futbol Club Barcelona. 

Enric Cobo Barri. Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius 

Comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.   

Tipus:  Seminari Online (webinar)   

Data:  14/10/2020 

Durada:  3 hores. De 16:00 a 19:00 hores. 

Tipus 
participació:  Col·laboració 

Organitzadors:  

Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO) 

Diputació de Girona 

Ajuntament de Girona 

Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència i Departament de 

Cultura) 

Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) 

Justificació:  

El Consell Internacional d’Arxius (ICA), mitjançant la Secció d’Arxius de 

l’Esport (ICA/SPO), vol fer conèixer als governs i a la ciutadania la 

necessitat de preservar i conservar els arxius de totes les persones i 

institucions públiques i privades, associacions i entitats vinculades al món 

de l’esport. 

Les accions de l’ICA, mitjançant l’ICA/SPO, estan orientades a conscienciar 

la societat de la necessitat d’organitzar, preservar, difondre i facilitar l’accés 
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a la documentació i informació produïda per les associacions, clubs, 

federacions, entitats esportives i els mateixos esportistes, ja que són una 

peça fonamental que configura la memòria personal i col·lectiva del món 

de l’esport i de les societats. 
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E1.7. «Iniciació Esportiva – PEHC (Physical Education Health and Children)» 

 
Nom:  «Iniciació Esportiva - PEHC»  

Professorat:  

Dra. Raquel Font. Professora a l’EUSES. Investigadora principal del 

projecte PEHC.  

Dra. Anna Prats. Professora a l’EUSES. Investigadora principal del 

projecte PEHC.     

Professorat extern:  

Sr. Jordi Sargatal. Coordinador del projecte IE-PEHC.  

Sr. Martí Pons. Secretari de la Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre 

d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona i Tècnic del projecte IE-PEHC.  

Tipus:  Projecte   

Data:  Del 1 d’octubre del 2019 al 6 de març del 2020 (activitat extraescolar) 
Tot l’any 2020 (preparació publicació) 

Durada:  5 mesos i mig (activitat extraescolar) aturada al març per la Covid-19. 
Tot l’any 2020 (preparació publicació) 

Tipus 
participació:  Col·laboradora 

Organitzadors:  EUSES-Centre adscrit a la UdG. PHAS, grup de recerca adscrit a la UdG  
AMPA Escola Verd     

Participants 
Externs:  14 

Enquestes:  No.  

Justificació:  

En el curs 2019-20, continuació i millora del pla pilot en format 

d’extraescolar d’Iniciació Esportiva per tal d’implementar el Projecte PEHC 

(Physical Education Health and Children) amb jocs i activitats d’iniciació 

esportiva en infants de 6 a 9 anys. L’activitat es realitza en una sessió 

setmanal i la Càtedra d’Esport i Educació Física hi ha col·laborat en el 

projecte de creació i planificació degut al seu àmbit d’interès en 

l’aprenentatge motor i la iniciació esportiva.  

Paral·lelament, redacció del projecte i preparació de la publicació que 

recollirà la intervenció IE-PEHC. 
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E1.8. Rendimiento, genética y epigenética en jugadores jóvenes de baloncesto  

 
Nom:  Rendimiento, genética y epigenética en jugadores jóvenes de baloncesto 

Professorat:  

Investigadora principal: 

Dra. Anna Prats. Professora a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport 

(EUSES) - Centre adscrit a la Universitat de Girona. 

Grup d’investigació: 

Dr. Julio Calleja. Catedràtic Universitat del País Basc (UPV/EHU) 

Dr. Víctor López. Professor a la Universitat de Girona. Director de la 

Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.  

Dr. Jordi Barretina. Director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 

Girona (IDIBGI). 

Sr. Jesús Escosa. Professor a l’EUSES-UdG i secretari tècnic del club 

Bàsquet Girona. 

Dra. Raquel Font. Professora a l’EUSES-UdG.  

Sr. Arnau Sacot. Professor a l’EUSES-UdG i preparador físic Bàsquet 

Girona. 

Sra. Anna Jódar. Professora a l’EUSES-UdG i preparadora física Bàsquet 

Girona. 

Tipus:  Projecte   

Data:  2020 -2024. 

Durada:  4 anys 

Tipus 
participació:  Co-organitzadora 

Organitzadors:  EUSES-Centre adscrit a la UdG   
Bàsquet Girona   

Participants 
Externs:  100 participants d’entre 13 i 18 anys. 

Justificació:  

Com a científics de l’esport, un dels objectius principals és produir 

coneixement que permeti als tècnics optimitzar i desenvolupar el 

rendiment esportiu dels joves per ajudar-los a arribar a l’esport d’elit el 

més preparats possible. 
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Una millor comprensió dels canvis genètics i epigenètics que influeixen en 

el rendiment del bàsquet en joves podria facilitar un millor. 

desenvolupament a nivell de rendiment als jugadors. També seria de gran 

ajuda pels entrenadors/es, ja que permetria comprendre millor les 

condicions òptimes d’entrenament per cada jugador en funció de la seva 

genètica i epigenètica. 
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Apartat E2: Col·laboradors  
 

Nom:  AJUNTAMENT DE BANYOLES  

Institució:  Ajuntament 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió a través dels mitjans de comunicació i bases de dades específiques.  

Informació de la CEEF-CEO UdG al web: www.banyoles.cat  

Suport institucional en les presentacions d’actes.  

Cessió gratuïta d’espais públics (aules i instal·lacions esportives).  

Per conveni: espai físic (despatx càtedra) i secretari de la CEEF. 

 
Nom:  BIBLIOTECA de la UNIVERSITAT DE GIRONA 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  

Col·laboració en la catalogació del fons bibliogràfic del CEO UdG. 

 
Nom:  BÀSQUET GIRONA 

Institució:  Club esportiu 

Tipus 
Col·laboració:  

Co-organització projecte: “Rendimiento, genética y epigenética en 
jugadores jóvenes de baloncesto” 

 
Nom:  COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL 

Institució:  Acadèmia Olímpica del Comitè Olímpic Espanyol 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió a través dels mitjans de comunicació i bases de dades específiques.  

Cessió de fons bibliogràfic olímpic a la Biblioteca de Banyoles.  

Col·laboració en el projecte i creació del Centre d’Estudis Olímpics.  
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Nom:  CENTRE D’ESTUDIS OLÍMPICS DEL COMITÈ OLÍMPIC INTERNACIONAL 

Institució:  Comitè Olímpic Internacional 

Tipus 
Col·laboració:  

Reconeixement del CEO UdG per part del CEO del Comitè Olímpic 
Internacional.  
 
Difusió de les activitats del Centre d’Estudis Olímpics a través dels altres 
CEO’s internacionals.   

 
Nom:  COPLEFC  

Institució:  Associació de Professors i Llicenciats d’Educació Física 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió a través dels mitjans de comunicació i bases de dades específiques.  

 
Nom:  CLUB NATACIÓ BANYOLES  

Institució:  Club Esportiu 

Tipus 
Col·laboració:  

Coorganització d’activitats 

Difusió als socis i a la base de dades del club 

Cessió gratuïta d’aules i d'instal·lacions esportives 

 
Nom:  CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY 

Institució:  Consell Esportiu 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing 

Coorganització activitat: «Culturesportitza’t».   

 
Nom:  CONSELL SOCIAL UNIVERSITAT DE GIRONA 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing 

Ajut econòmic per a l’activitat: Webinar: “¿Mis genes me harán 

campeón?»      
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Nom:  DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Serveis Territorials 

Institució:  Generalitat de Catalunya 

Tipus 
Col·laboració:  Difusió i mailing als mestres de primària i secundària 

 
Nom:  DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES  

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing als estudiants de Mestre d’Educació Infantil i Mestre 
d’Educació Primària 

 
Nom:  DIPUTACIÓ DE GIRONA  

Institució:  Diputació de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  

Difusió i mailing als tècnics del Consells Esportius i Ajuntaments de les 

comarques de Girona 

Aportació econòmica segons subvenció sol·licitada pel pla de formació 

anual i activitats de la CEEF-CEO UdG 

 
Nom:  FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  Difusió i mailing als estudiants i professors de la facultat. 

 
Nom:  ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE L'ESPORT I SALUT (EUSES) 

Institució:  Centre Adscrit de la Universitat de Girona 

Tipus 
Col·laboració:  

Disposició de professorat per Jornades i Cursos.  

Difusió en els alumnes i professorat de l’EUSES en activitats formatives 

de col·laboració 

Co-organització projectes: “IE-PEHC” i “Rendimiento, genética y 

epigenética en jugadores jóvenes de baloncesto” 
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Nom:  SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT 

Institució:  Generalitat de Catalunya 

Tipus 
Col·laboració:  Difusió i mailing a la base de dades pròpia.  
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Apartat E3: Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors 

E3.1. Llibres i publicacions electròniques 

 
Tipus 

publicacions:  
Tesi Doctoral 

Autor/s:  Bruno Avelar Rosa 

Director/s: Víctor López-Ros i Ignasi Vila 

Títol:  

Construção de conhecimento em iniciação às artes marciais e desportos 
de combate: Organização da atividade conjunta no desenvolvimento do 
saber lutar 

Identificador:  http://hdl.handle.net/10803/669998  

 
Tipus 

publicacions:  
Article. Publicació electrònica i en paper 

Autor/s:  
Raquel Font-Lladó, Víctor López-Ros, Alícia M. Montalvo, Graham Sinclair, Anna 
Prats-Puig i Azahara Fort-Vanmeerhaeghe 

Títol:  
A pedagogical approach to integrative neuromuscular training to 
improve motor competence in children: a randomized controlled trail 

Revista:  Journal of Strenght and Conditioning Research 

ISSN:  1533-4287 

Identificador: 10.1519/JSC.0000000000003772  
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Tipus 
publicacions:  

Capítol de llibre 

Autor/s:  
Kendal Jarrett, Víctor López-Ros, Andy Siddall, Serge Eloi, Matthew Hobbs, 
Lukas Marek 

Títol:  Leadership in sport 

Editorial:  Routledge 

eBook ISBN:  9780367823849 

Comentaris:  
https://www.taylorfrancis.com/chapters/leadership-sport-kendall-jarrett-
victor-lópez-ros-andy-siddall-serge-eloi-matthew-hobbs-lukas-
marek/e/10.4324/9780367823849-1311  

 
 

Tipus 
publicacions:  

Comunicació de Recerca 

Autor/s:  
Stuknys, A., Arede, J., Madruga, M., López-Ros, V., Gonzalo-Skok, O., i Leite, 
N. 

Títol:  
Eccentrinc overload training in youth team females atletes: training 
conditions and relationship with performance changes 

Revista:  The Journal of Strength and Conditioning Research, 34, 3, e251 

ISSN:  1533-4287 

Comentaris:  Suplement especial 
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E3.2. Actes a Congressos o altres publicacions 

Tipus 
publicacions:  

25th Anniversary Congress. European Congress of Sports Sciences. 
Book of abstracts 

Autor/s:  
Font-Lladó, R., López-Ros, V., Sinclair, G., Cazorla-González, J., Fort 
Vanmeerhaeghe, A., Prats-Puig, A. 

Títol:  
Integrative neuromuscular training to improve motor competence in 
children. Relationship between performance, baseline motor 
competence level and the required motor task.  

ISSN:  978-3-9818414-3-5 

Comentaris:  
Pòster a Congrés. 

 

Tipus 
publicacions:  

Póster 

Autor/s:  Figueiredo, A., & Avelar-Rosa, B. 

Títol:  Martial and combat sports in a complex network: Erasmus+ Sport 
preliminary outlook 

Congrés:  9th International Conference of IMACSSS 2020 

Comentaris:  
Pòster a Congrés. 
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E3.3. Conferències i altres  

 

 
Tipus 

publicacions:  
Conferència divulgativa online 

Autor/s:  
Víctor López-Ros. Director de la Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre 
d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona 

Títol: L’educació física a l’escola primària avui dia 

Organitzadors:  
Grup de treball de Mestres d’educació física de LA SELVA. 21 D’OCTUBRE de 
2020. 

Lloc web:  
https://serveiseducatius.xtec.cat/selva1/portada/leducacio-fisica-a-lescola-
davui-dia/  

Comentaris:  Conferència organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de La Selva. 

 
 
 
 
 
 
 

Tipus 
publicacions:  

Conferència online 

Autor/s:  
Víctor López-Ros. Director de la Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre 
d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona 

Títol: L’aprenentatge de l’acció táctica: constraints i cognició 

Organitzadors:  Barça Academy. Futbol Club Barcelona 

Lloc web:  Enllaç a la conferència no disponible.  

Comentaris:  
Activitat dins del Cicle de Formacions Extraordinàries de la Barça Academy. 
Adreçada a tots els responsables tècnics de la Barça Academy arreu del món. 
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Tipus 
publicacions:  

Conferència divulgativa online 

Autor/s:  
Víctor López-Ros. Director de la Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre 
d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona 

Títol: L’educació física a l’escola d’avui dia 

Organitzadors:  
Grup de treball de Mestres d’educació física de l’Alt Empordà (MEF-AE). 17 
novembre de 2020. 

Lloc web:  
https://serveiseducatius.xtec.cat/altemporda/general/conferencia-leducacio-
fisica-a-lescola-davui-dia/  

Comentaris:  
Conferència organitzada pel Centre de Recursos de l’Alt Empordà i pel grup de 
treball de Mestres d’educació física de l’Alt Empordà (MEF-AE). 
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Apartat E4: Convenis 
 

Institucions 
participants:  

Diputació de Girona    

Universitat de Girona. Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre d’Estudis 
Olímpics UdG 

Breu descripció 
del propòsit del 
conveni:  

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona (Càtedra d'Esport i 
Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics) i la Diputació de Girona per 
l'execució d'estudis i accions formatives en l'àmbit de l'esport i educació 
física en les comarques gironines.  

Data de 
signatura:  2/12/2015 

Abast temporal:  1/1/2015 al 31/12/2015 renovable tàcitament per períodes anuals. 

Aporta 
Finançament 
extern 

Sí. 6000€  

Documents 
annexos:  

 
Conveni de col·laboració específic 

 

Institucions 
participants:  

Ajuntament de Banyoles 

Universitat de Girona. Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre d’Estudis 
Olímpics UdG  

Breu descripció 
del propòsit del 
conveni:  

Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona (Càtedra 
d’Esport i Educació Física) i l’Ajuntament de Banyoles.  

Data de 
signatura:  25/09/2020 

Abast temporal:  25/09/2020 al 25/09/2024 renovable tàcitament per períodes iguals 
successius.  

Aporta 
Finançament 
extern 

Sí. 3000€  

Documents 
annexos:  

Conveni de col·laboració específic 
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Apartat E5: Ressò extern  

E5.1. Premsa escrita i oral: Lliurament de premis III Culturesportitza’t i conferència 
de Valentí Massana: “El valor de l’excel·lència” 

 
Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  07/02/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Una conferència de l’exmarxador Valentí Massana tancarà la 3a edició del 
concurs Culturesportitza't 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=18883&t=Una+conferència+de
+l’exmarxador+Valent%C3%AD+Massana+tancarà+la+3a+edició+del+conc
urs+Culturesportitza%27t 

 
Mitjà:  Escola Casa Nostra 

Data:  10/02/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  III Concurs sobre olimpisme Culturesportitza’t 

Autor:  Casa Nostra 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  http://www.escolacasanostra.cat/iii-concurs-sobre-olimpisme-
culturesportitzat/ 

 
Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  08/02/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  Conferència: “Valentí Massana: el valor de l’excel·lència” 

Autor:  Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò:  Publicació apartat Agenda 

Documents:  
https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-
municipal/agenda/conferencia-valenti-massana-el-valor-de-lexcel-lencia 
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E5.2. Premsa escrita: Cicle de conferències d’esport i ciència. Webinar: “¿Mis genes 
me harán campeón?»    

 
Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  29/05/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

La Dra. Anna Prats parlarà de genètica i esport en la conferència: “Els meus 
gens em faran campió?” 

Autor:  Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò:  Publicació apartat Agenda 

Documents:  

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/agenda/la-
dra-anna-prats-parlara-de-genetica-i-esport-en-la-conferencia-els-meus-gens-
em-faran-campio 

 
Mitjà:  Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) 

Data:  02/06/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Ponència per webinar de la Dra. Anna Prats sota el títol: “Els meus gens em 
faran campió?” 

Autor:  EUSES 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
https://girona.euses.cat/ponencia-per-webinar-de-la-dra-anna-prats-sota-el-
titol-els-meus-gens-em-faran-campio/ 

E5.3. Premsa escrita: III Seminari d’Educació i Olimpisme: “Jocs Olímpics i impacte 
social” 

 
Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  03/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  El III Seminari d'Educació i Olimpisme ja té data i serà semipresencial 

Autor:  Míriam Martín 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual  

Documents:  https://www.youtube.com/watch?v=FOhgtWZNDJk  
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Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  03/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  III Seminari d'Educació i Olimpisme: Jocs Olímpics i Impacte Social 

Autor:  Ajuntamet de Banyoles 

Tipus ressò:  Publicació apartat Agenda 

Documents:  https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/agenda/iii-
seminari-deducacio-i-olimpisme-jocs-olimpics-i-impacte-social  

 
 

Mitjà:  COPLEFC 

Data:  10/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  III Seminari d'Educació i Olimpisme 

Autor:  COPLEFC 

Tipus ressò:  Publicació apartat Agenda institucional 

Documents:  https://www.coplefc.cat/agenda-formacio/iii-seminari-deducacio-i-
olimpisme/1952 

 
 

Mitjà:  Comité Olímpico Español 

Data:  15/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  El III Seminario de Educación y Olimpismo: Juegos Olímpicos e impacto social 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/01D8F2C
3A3023615C12585E400429D60?opendocument  
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Mitjà:  Diputació de Girona 

Data:  20/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  III Seminari d'Educació i Olimpisme: Jocs Olímpics i impacte social 

Autor:  Diputació de Girona 

Tipus ressò:  Publicació apartat formació 

Documents:  http://www.ddgi.cat/web/servei/5982/iii-seminari-d-educacio-i-olimpisme--jocs-
olimpics-i-impacte-social  

 
 

Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  22/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  Quin llegat deixen uns Jocs Olímpics? 

Autor:  Marc Verdaguer 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2020/09/23/quin-llegat-deixen-jocs-
olimpics/1063966.html 

 

Mitjà:  GironaNotícies.com 

Data:  29/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Nou personalitats esportives debaten a Banyoles sobre els Jocs Olímpics i el 
seu impacte social 

Autor:  Redacció 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://gironanoticies.com/noticia/140515-nou-personalitats-esportives-
debaten-a-banyoles-sobre-els-jocs-olimpics-i-el-seu-impacte-social.htm 
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Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  30/09/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

El 3r Seminari d’Educació i Olimpisme arriba aquest cap de setmana a 
Banyoles amb un format semipresencial 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=19776&t=El+3r+Seminari+d’Educ
ació+i+Olimpisme+arriba+aquest+cap+de+setmana+a+Banyoles+amb+un+forma
t+semipresencial 

 
 

Mitjà:  Catalunya Ràdio 

Data:  02/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  Catalunya al dia 

Autor:  Tomàs Yebra 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/una-opcio-deurolliga-
per-a-fontajau/audio/1080372/ 

 
 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  02/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Aquest dissabte arriba el III Seminari d’Educació i Olimpisme amb format 
semi-presencial 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  https://www.banyolestv.cat/index.php/esports/4987-aquest-dissabte-arriba-el-
iii-seminari-d-educacio-i-olimpisme-amb-format-semi-presencial.html  
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Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  03/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  Alejandro Blanco: «Els Jocs de Tòquio es faran, però no seran com abans» 

Autor:  Tatiana Pérez 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2020/10/03/alejandro-blanco-jocs-
toquio-faran/1065885.html  

 
 

Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  04/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  L'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio posa a prova l'esport mundial 

Autor:  Tatiana Pérez 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2020/10/04/lajornament-dels-jocs-
olimpics-toquio/1065996.html  

 
 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  05/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  Èxit del format semi-presencial del III Seminari d'Educació i Olimpisme 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  https://banyolestv.cat/index.php/societat/4997-exit-del-format-semi-presencial-
del-iii-seminari-d-educacio-i-olimpisme.html  
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Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  05/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Pere Hidalgo ens explica com serà el III Seminari d'Educació i Olimpisme en 
format semipresencial 

Autor:  David Bertran i Pere Hidalgo 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual, entrevista 

Documents:  https://www.youtube.com/watch?v=ll9icyXa4cg  

 
Mitjà:  Diputació de Girona 

Data:  05/10/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Miquel Noguer coincideix amb el president del COE en el III Seminari 
d'Educació i Olimpisme 

Autor:  Diputació de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.ddgi.cat/web/noticia/9766/miquel-noguer-coincideix-amb-el-
president-del-coe-en-el-iii-seminari-d-educacio-i-olimpisme  

 

E5.4. Premsa escrita: IV Concurs «Culturesportitza't» del Centre d'Estudis Olímpics 
Universitat de Girona  

 
Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  17/11/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

Els alumnes de 6è del Pla de l’Estany poden participar a la 4a edició del 
Culturesportitza’t 

Autor:  Míriam Martín 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  
https://banyolestv.cat/index.php/pla-de-l-estany/64-educacio/5264-els-
alumnes-de-6e-del-pla-de-l-estany-poden-participar-a-la-4-edicio-de-
culturesportitza-t.html  
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Mitjà:  Ràdio Banyoles  

Data:  02/12/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

El concurs escolar Culturesportitza’t arriba a la 4a edició ampliant el format 
de les preguntes 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=20009&t=El+concurs+escolar+
Culturesportitza%27t+arriba+a+la+4a+edició+ampliant+el+format+de+les+
preguntes  

 

E5.5. Premsa escrita: Webinar: “Sport – a reflection of society?”  

 
Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  20/11/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

La Càtedra d’Esport i Educació Física organitza un webinar sobre la relació 
entre esport i societat 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  
https://banyolestv.cat/index.php/esports/5282-la-catedra-d-esport-i-
educacio-fisica-organitza-un-webinar-sobre-la-relacio-entre-esport-i-
societat.html  

 

Mitjà:  Comité Olímpico Español 

Data:  01/12/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  Webinar “Sport – a reflection of society” con Graham Sinclair 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.coe.es/web/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/25303CA
2AF9411A6C1258631003D23D9?opendocument  
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Mitjà:  Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

Data:  02/12/2020 

Títol de l'article 
o escrit:  

La Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics de la 
Universitat de Girona organitza el webina “Sport, a reflection of society?” 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
https://inefc.gencat.cat/ca/detalls/noticia/The-Chair-of-Sport-and-Physical-
Education-Centre-of-Olympic-Studies-of-the-University-of-Girona-organizes-
the-webinar-Sport-a-reflection-of-society  
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Apartat E6: Pla d'actuació anual 2021 
 

PROJECTE D’ACTIVITATS 2021 
 

Previ a la descripció del Pla d’Activitats pel 2021, fem un breu recordatori dels objectius prioritaris 

de la CEEF: 

 

1.- Anàlisi i millora d’aspectes organitzatius i estructurals. 

2.- Impulsar la recerca i la transferència del coneixement, especialment mitjançant l’organització 

d’actes, la publicació de recerques i la participació en esdeveniments científics (Congressos, 

jornades, etc.).  

3.- Desenvolupament d’activitats científiques d’alta qualitat pròpies i en col·laboració amb 

institucions de reconegut prestigi en l’àmbit nacional, estatal i especialment en l’àmbit 

internacional. 

4.- Desenvolupament d’activitats formatives de caràcter més genèric i divulgatiu, pròpies i en 

col·laboració amb institucions locals, nacionals i estatals. 

5.- Establiment d’acords i de col·laboracions institucionals que ajudin al desenvolupament de la 

recerca i de la formació amb institucions catalanes, espanyoles i internacionals (especialment 

europees). 

 

 

 

  



 
Memòria CEEF – CEO UdG 2020 

39 

PLA D’ACTIVITATS 2021 

 

Per tal de continuar desenvolupant progressivament els objectius esmentats, i partint dels nivells 

d’assoliment dels anys anteriors, presentem a continuació el PLA D’ACTIVITATS per l’any 2021.  

 

1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals 

 

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF. 

 

L’any 2020, malgrat hagi estat marcat per la situació amb la pandèmia de la COVID-19, ha servit 

per consolidar la figura del Secretari de la CEEF-CEO (que s’havia incorporat a l’agost del 2019). 

Després de superar el període d’adaptació, s’ha integrat dins de la dinàmica habitual de la CEEF-

CEO. D’aquesta manera, tal com es veurà a continuació, de cara al 2021 es plantegen nous 

objectius més relacionats amb activitats formatives i científiques de la Càtedra. 

 

Es manté la figura de Coordinador del Centre d’Estudis Olímpics iniciat durant el 2018, així com 

les tasques establertes per aquest Coordinador. Per aquest any 2021 es preveu la reorganització 

interna que inclou la revisió del sistema d’incorporació i manteniment dels investigadors i docents 

col·laboradors, així com la definició de grups de recerca col·laboradors a la CEEF-CEO. 

 

A més, del febrer al maig es preveu la incorporació d’un estudiant en pràctiques provinent de 

l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES), per conèixer, ajudar i col·laborar amb la tasca 

diària del Secretari de la CEEF-CEO. 

 

Manteniment de la web i xarxes socials: 

 

El 2020 es va realitzar la migració de l’antiga web de la Càtedra als nous formats web UdG. En 

aquest 2021 es preveu regularitzar l’activitat a la nova web de la Càtedra, mitjançant l’apartat 

de notícies i activitats, per tal de mantenir informats als usuaris habituals amb les activitats i 

projectes que dugui a terme la CEEF-CEO. Es vincularà aquesta activitat amb el compte de twitter 

per mantenir informats també els seguidors. 

 

Durant l’any 2020, degut a la pandèmia de la COVID-19, s’ha incrementat l’activitat virtual de 

la CEEF-CEO. S’han realitzat dos webinars i la retransmissió del III Seminari d’Educació i 

Olimpisme en línia. Aquestes activitats han quedat posteriorment penjades al canal de Youtube 

de la Càtedra. La voluntat d’aquest 2021 és mantenir, en la mesura del possible, l’activitat en 
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línia, ja que permet arribar a un públic més divers i llunyà, així com recuperar les conferències 

en diferit en el cas que no es pugui assistir. De la mateixa manera, es preveu penjar totes les 

activitats de la CEEF-CEO que s’enregistrin al DUGiMedia, el Repositori Digital d’Àudio i Vídeo 

de la Universitat de Girona. 

 

Organització i ampliació del fons documental de la Biblioteca Municipal de Banyoles i 

augment de la difusió per facilitar-ne l’ús als investigadors i al públic en general:  

 

Després de les converses dutes a terme durant el 2020 amb la Biblioteca Municipal de Banyoles, 

la Biblioteca de la Universitat de Girona i els responsables del Centre d’Estudis Olímpics J.A. 

Samaranch, es preveu la realització d’un inventari i catalogació de la donació d’arxius (llibres, 

revistes, vídeos, documents, fotografies...) feta pel periodista Pedro Palacios.  

 

Millores logístiques/estructurals del despatx de la CEEF-CEO: 

 

Per aquest proper any 2021 també preveiem la renovació o actualització dels ordinadors del 

despatx de la CEEF-CEO, que han quedat obsolets. 

 

També es preveu l’actualització i unificació de la base de dades amb els contactes de la CEEF-

CEO, així com l’elaboració d’un pla per la millora en la difusió de les activitats. 

 

 

1.2.- EDICIÓ I PROMOCIÓ DE PUBLICACIONS PRÒPIES O EN COL·LABORACIÓ. 

 

Publicació del llibre corresponent a les conferències del VI Seminari Internacional de 

Tàctica i Tècnica Esportiva: Noves tendències en el desenvolupament del talent 

esportiu. Durant l’any 2020 ha sigut difícil recollir els capítols dels ponents, per això no ha sigut 

possible la seva edició i posterior publicació. Així doncs, la previsió és culminar la publicació del 

llibre el primer semestre del 2021.  

 

Durant el 2021, també està prevista la publicació d’un llibre del projecte IE-PEHC, fruit de la 

col·laboració de la CEEF-CEO i EUSES centre adscrit a la UdG en el projecte d’iniciació esportiva. 
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2.- Activitats de recerca, formació i relacions institucionals 

 

2.1.- ACORDS, CONVENIS I ALTRES COL·LABORACIONS. 

 

Durant els anys precedents s’han dut a terme accions de col·laboració amb diferents agents que 

han resultat molt profitoses. En aquest sentit considerem que cal mantenir i enfortir les 

col·laboracions vigents, així com analitzar i estudiar les possibilitats d’establiment de noves 

fórmules de col·laboració amb algunes de les institucions amb les quals s’organitzen activitats 

conjuntes. D’una banda amb la Diputació de Girona, institució amb la qual es disposa d’un conveni 

específic que recull les activitats de la CEEF-CEO i la col·laboració econòmica de la Diputació de 

Girona, que es palesa amb el suport a totes les activitats que actualment està duent a terme la 

CEEF-CEO. I d’altra banda, amb l’EUSES- Centre adscrit a la UdG amb el qual, més enllà de les 

col·laboracions puntuals, es preveu la possibilitat de fer un conveni específic de pràctiques extra-

curriculars, a fi i efecte que un estudiant ajudi en determinades tasques de secretariat i això li 

serveixi també a ell com experiència professional. A més, es mantindran les col·laboracions amb 

l’EUSES de cara aquest 2021 en diferents activitats formatives d’entre les quals destaquem la 

col·laboració en el VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva que està previst que 

es dugui a terme en el segon semestre del 2021. En motiu de la celebració del VII Seminari 

Internacional es preveu també mantenir la col·laboració que es va establir amb l’Institut de 

Recerca Educativa de la UdG.  

 

De la mateixa manera que en anys anteriors, es vol mantenir la col·laboració amb altres Centres 

d’Estudis Olímpics, i en especial amb els CEO’s catalans CEO-UAB (Universitat Autònoma de 

Barcelona) i el CEO- Joan Antoni Samaranch (Fundació Barcelona Olímpica). De moment, aquesta 

col·laboració es palesa en l’actualitat mitjançant diferents activitats puntuals i la participació de 

la CEEF-CEO UdG en el projecte Aula d’Història, que promouen aquests dos CEO’s conjuntament 

amb diferents universitats catalanes. De cares a aquest 2021, està previst que la CEEF-CEO 

participi en el grup de CEO’s que prepara el projecte per esdevenir una xarxa de recerca en 

estudis olímpics en el marc dels projectes competitius de les convocatòries del Consejo Superior 

de Deportes. A més, a partir del reconeixement del Centre d’Estudis Olímpics del Comitè Olímpic 

Internacional, no es descarta la possibilitat d’engegar relacions amb altres CEO’s internacionals. 

 
Col·laboració amb diferents Facultats, Departaments, Instituts i altres Càtedres de la UdG. Durant 

el 2021 està previst delimitar les possibilitats de col·laboració, entre d’altres, amb la Facultat 

d’Educació i Psicologia de la UdG, especialment pel que fa al desenvolupament dels projectes del 
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Centre d’Estudis Olímpics en el vessant d’intervenció. I, en concret, en el desenvolupament del 

Olympic Educational Project, i en la participació en Jornades o conferències. 

 

Col·laboració amb altres institucions, clubs esportius, i federacions que han sol·licitat 

l’assessorament de la CEEF-CEO. Algunes de les institucions amb les quals es preveu col·laborar 

pel 2021 són el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, el Club Natació Banyoles, i algunes 

Federacions esportives.  

 

De la mateixa manera, i fruit d’una reunió que va tenir lloc a finals del 2019, preveiem la 

col·laboració amb els altres consells esportius de la província de Girona, la Diputació de Girona i 

l’EUSES. Aquesta col·laboració es plasmaria en l’ús d’un calendari conjunt on les diferents entitats 

puguin penjar les activitats que organitzen. L’aplicació ha estat creada a finals del 2020 i de cares 

al 2021 es preveu que totes les entitats la comencin a utilitzar de manera regular per tal de 

centralitzar i millorar la difusió de les activitats proposades per cada entitat, així com donar-les 

a conèixer i impedir possibles coincidències en les dates.  

 
Així mateix, i com ve essent habitual, la CEEF-CEO manté la possibilitat d’establir acords i 

col·laboracions amb altres institucions que es considerin pertinents i rellevants. 

 

 
2.2.- PROMOCIÓ DE LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT. 

 

Actuacions per a la promoció i desenvolupament de la recerca des de la CEEF 

 

Promoció de la recerca en diferents àmbits. Un d’ells és l’entrenament dels esports de resistència, 

a partir d’un projecte liderat per la CEEF-CEO. El projecte té com a objectiu principal oferir dades 

i conclusions que permetin als entrenadors millorar el procés d’entrenament en esports de 

resistència i es duria a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyoles i amb d’altres 

institucions que hi estiguin interessades (p.e. Club Natació Banyoles, Federació Catalana de 

Ciclisme, entre d’altres).   

 

Difusió d’ajuts i de beques de recerca per promocionar la recerca en diferents àmbits, tant en 

investigadors individuals com en diferents grups, així com en activitats pròpies de la CEEF. 

Distribució a través de la web i les xarxes socials de la CEEF de convocatòries de recerca (p. e. 

Programa de beques de recerca olímpica avançada, convocada pel Comitè Olímpic Internacional), 

o totes les beques i activitats formatives promogudes pel Comitè Olímpic Espanyol i pel Comitè 
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Olímpic Internacional. Difusió i informació, a través de la web i xarxes socials, de Congressos, 

Jornades i Seminaris de diferents institucions que puguin ser d’interès.  

 

Desenvolupament de projectes de recerca i de transferència del coneixement mitjançant els grups 

de recerca vinculats a la CEEF-CEO i d’altres. Se’n destaquen els projectes: “IEPEHC” i 

“Rendimiento, genética y epigenética en jugadores jóvenes de baloncesto”. En estreta 

col·laboració tant amb l’EUSES com amb el Bàsquet Girona.  

 

Pel que fa al Projecte “Iniciació Esportiva – PEHC”, es preveu la continuïtat de participació en el 

curs escolar 2020-21. La Càtedra valora les possibilitats d’ampliar i transmetre l’estudi a altres 

entitats esportives i educatives, ja sigui a partir de l’organització d’alguna Conferència o Jornada, 

o amb la participació en Jornades o Congressos científics col·laborant amb el Grup de Recerca de 

l’EUSES.  

 

Pel que fa al Centre d’Estudis Olímpics, amb la intenció d’intensificar-ne l’activitat acadèmica 

mitjançant la participació en la xarxa de recerca en estudis olímpics, es preveu la incorporació de 

l’investigador Dr. Graham Sinclair per participar en la dinàmica habitual d’organització d’activitats 

divulgatives i de recerca vinculades al CEO. 

 

El darrer any 2020 es va elaborar un projecte dins el programa europeu ERASMUS+ en 

col·laboració amb les institucions d’alguns dels ponents internacionals que van participar al VI 

Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. El projecte no va ser escollit, fet pel qual 

es manté oberta la possibilitat presentar-lo novament l’any 2021 si tots els implicats així ho 

consideren. 

 

Es preveu continuar en el desenvolupament de recerques en curs i transferència d’aquest 

coneixement mitjançant publicacions i/o activitats de difusió en format conferència, participació 

en congressos, i altres vies de comunicació.  

 

Participació en Jornades i/o Congressos Científics:  

Es preveu la participació i la presentació de comunicacions orals i pòsters a diferents congressos. 

A tall d’exemple, alguns congressos d’interès són el ECSS (European Congress of Sport Sciences) 

que es durà a terme a principis de setembre a Sevilla així com el 6th Motor Control – International 

Scientific Conference, que també es celebrarà el setembre a Wisla, Polònia.   
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Així mateix, es manté oberta a possibilitat de participar en d’altres activitats científiques d’aquest 

2021.  

 

Participació en revistes i llibres: 

 

Publicació del llibre “Nuevas tendencias en el desarrollo del talento deportivo” vinculat als 

continguts exposats durant el VI Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva realitzat a 

finals de l’any 2019. 

 

Col·laboració de la CEEF-CEO amb els representants del PEHC extraescolar per a la publicació 

d’un llibre sobre el projecte d’Iniciació Esportiva PEHC. 
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2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ CEEF – CEO.  

 

Jornades i Seminaris: 

Realització de dues conferències amb la voluntat de donar continuïtat al Cicle d’Esport i Ciència 

iniciat a la primavera del 2019. Les dues conferències es duran a terme virtualment, en format 

webinar, tal com es va fer en l’última edició. 

 

Organització i/o col·laboració, seguint el criteri dut a terme els darrers dos anys abans de la 

COVID-19, d’una Jornada en el marc dels Jocs Emporion, impulsats per la Diputació de Girona i 

la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Degut a la situació actual, restem 

a l’espera de definir la possible col·laboració. Els Jocs Emporion compten amb una participació de 

més de 2000 nens/es de totes les comarques de Girona.  

 

Realització d’un acte, conjuntament amb l’Ajuntament de Banyoles, sobre olimpisme i els Jocs 

Olímpics coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics de Tokio 2021.  

 

Organització del VII Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica centrat en el control motor, 

l’aprenentatge motor i l’entrenament de la tècnica esportiva. Tal com es va fer en l’anterior edició, 

enguany mantenim la data a la tardor.  

 

Programa “Olympic Educational Project” als centres educatius i activitats del Centre d'Estudis 

Olímpics  
 

El Centre d'Estudis Olímpics seguirà desenvolupant part del Olympic Educational Project 

mitjançant una activitat dirigida a les escoles de primària de la comarca i el V concurs d'olimpisme 

Culturesportitza't. Aquesta activitat, iniciada el 2016, ha anat creixent en els darrers anys amb 

la implicació d'institucions culturals per tal de vincular els àmbits educatius i culturals de l'Esport 

Olímpic, i durant el darrer any va experimentar un canvi en el format. L'activitat consisteix en el 

treball al voltant d’un material didàctic vinculat a l'educació esportiva i els valors dels Jocs 

Olímpics, cloent amb la realització d’un qüestionari que avalua els coneixements adquirits. De 

cares al 2021, es preveu ampliar l’abast del concurs, obrint-lo a nous àmbits geogràfics, si 

s’escau.  
 

En el context del Programa Ambaixadors del Centre d’Estudis Olímpics està previst reprendre la 

realització d'una conferència d'un esportista olímpic per divulgar l'olimpisme als instituts 

d'ensenyament secundari de la ciutat de Banyoles, dins de la jornada multi-esportiva que 

organitza el Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Aquesta activitat, que reuneix a 350 alumnes de 
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1r d’ESO de la comarca del Pla de l’Estany, es va iniciar el 2015 i no es va poder realitzar el 2020 

degut a la pandèmia de la Covid-19. En ella els ambaixadors del CEO van a la trobada esportiva 

i realitzen una petita xerrada on expliquen les vivències personals, el valor de l’esport com eina 

educativa i de desenvolupament i comparteixen amb els joves les seves experiències olímpiques. 

Llavors els alumnes tenen l’oportunitat de plantejar les preguntes a l’esportista. Aquesta activitat 

ha tingut una resposta molt positiva per part dels centre educatius i, especialment, per part dels 

alumnes. Restem a l’espera de l’evolució de la pandèmia per tornar-la a plantejar a la tardor del 

2021. 

 

Conferències i altres activitats formatives 
 

Participació en el projecte d’Aula d’Història, promogut pel CEO Joan Antoni Samaranch i el CEO 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. Després de converses amb el CEO Joan Antoni 

Samaranch, cal valorar la forma de participació en les activitats formatives que es duen a terme.  

 

Participació en el VII Congreso de Centros de Estudios Olímpicos que es celebrarà a Pontevedra. 

Aplaçat el darrer any 2020 per motius de la Covid-19, en aquest moment estem pendents de la 

data en la qual es durà a terme. 

 
 

Així mateix, al llarg del 2021 la CEEF-CEO manté oberta la possibilitat d’organitzar i col·laborar 

amb altres activitats que es considerin oportunes i pertinents.  

 


