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Apartat E1: Activitats  

E1.1. Cicle de conferències d’esport i ciència. Webinar: “Nuevas estrategias del 

entrenamiento de fuerza para la optimización del rendimiento deportivo”  

 

Nom:  
“Nuevas estrategias del entrenamiento de fuerza para la optimización del 

rendimiento deportivo”  

Professorat:  

Ponent principal: 

Dr. Jesús García Pallarés. Degà de la Facultat de Ciències de l’Esport de 

la Universitat de Múrcia. Director del Grup de recerca Human Performance 

& Sports Science. Director del Màster universitari Alto Rendimiento en 

Deportes Cíclicos.  

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:  21/04/2021 

Durada:  1,5 hores. De 19.00 a 20.30h. 

Tipus 

participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  
Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Participants UdG:  No s’han comptabilitzat 

Participants 

Externs:  

76 a la plataforma Zoom i 46 s’han connectat al llarg del streaming de 

Youtube. 

A mitjans de gener del 2022, la conferència compta amb 194 

visualitzacions (DUGiMedia) i 594 visualitzacions (Youtube). 

Enquestes:  

Sí. De les enquestes rebudes cop finalitzada la conferència (32), la 

valoració en relació al ponent va ser de 9,63. Els enquestats destaquen 

l’interès de la conferència i la claredat, senzillesa i coherència de la 

presentació. 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6249
https://www.youtube.com/channel/UCTNmFt6NqBVl64o5m09CQ5w
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Justificació:  

La Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona va iniciar el 2019 el “Cicle de conferències d’Esport i 

Ciència” amb la intenció de mostrar els ponts que connecten l’esport i la 

ciència, per tal que estiguin a l’abast de tothom. Les conferències que 

s’emmarquen en aquest cicle responen a temes actuals de caràcter 

científic, sovint provinent d’estudis de laboratori, relacionats amb l’esport 

per tal d’acostar aquest aspecte més científic als professionals que estan a 

la pista en el dia a dia. 

La conferència del Dr. Jesús García Pallarés estava orientada a mostrar les 

darreres investigacions i descobriments, realitzats pel seu grup de recerca, 

referents a l’entrenament de força. 

Documentació: 

Cartell de l’activitat 

 
 

Enllaç de l’activitat 

https://www.udg.edu/ca/catedres/ceef/detall-activitats/eventid/15705
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E1.2. Cicle de conferències d’esport i ciència. Webinar: “Network Physiology of 

Exercise: ¿Cómo se comunican nuestros órganos? Nuevos horizontes en la 

valoración de la condición física”  

Nom:  “Network Physiology of Exercise: ¿Cómo se comunican nuestros órganos? 

Nuevos horizontes en la valoración de la condición física” 

Ponents:  

Ponent principal: 

Dr. Sergi Garcia Retortillo. Investigador visitant al Keck Laboratory for 

Network Physiology, Department of Physics a la Boston University. Professor 

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

Universitat de Girona. Membre del Grup de Recerca Complex Systems in Sport 

de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). 

Moderadors: 

Dr. Víctor López Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física 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:  28/04/2021 

Durada:  1’5 hores. De 19.00 a 20.30h. 

Tipus participació:  Organitzadora  

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Participants UdG:  No s’han comptabilitzat. 

Participants 

Externs:  

39 a la plataforma Zoom i 22 s’han connectat al llarg del streaming de 

Youtube.  

A mitjans de gener del 2022, la conferència compta amb 192 visualitzacions 

(DUGiMedia). 

Enquestes:  

Sí. De les enquestes rebudes cop finalitzada la conferència (18), la valoració 

en relació́ al ponent va ser de 9. Els enquestats destaquen l’interès de 

l’innovador tema de la conferència, i la capacitat didàctica del ponent per 

acostar-lo i fer-lo comprensible per a tots els assistents.  

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6254
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Justificació:  

La Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona va iniciar el 2019 el “Cicle de conferències d’Esport i 

Ciència” amb la intenció de mostrar els ponts que connecten l’esport i la 

ciència, per tal que estiguin a l’abast de tothom. Les conferències que 

s’emmarquen en aquest cicle responen a temes actuals de caràcter científic, 

sovint provinent d’estudis de laboratori, relacionats amb l’esport per tal 

d’acostar aquest aspecte més científic als professionals que estan a la pista 

en el dia a dia. 

La conferència del Dr. Sergi Garcia Retortillo tenia com a objectiu mostrar la 

Network Physiology of Exercise, un nou paradigma per entendre la fisiologia 

humana així com els avenços realitzats des d’aquesta perspectiva. 

Documentació: 

Cartell de l’activitat 

 

Enllaç de l’activitat 

https://www.udg.edu/ca/catedres/ceef/detall-activitats/eventid/15705
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E1.3. Conferència: “Tòquio 2020, els Jocs bombolla” i presentació del llibre “Más que 

olímpicas” 

 

Nom:  “Tòquio 2020, els Jocs bombolla” i presentació de “Más que olímpicas” 

Ponents:  

Ponent principal: 

Sr. Juan Manuel Surroca. Periodista especialitzat en història de l’esport i 

olimpisme. Periodista radiofònic durant gairebé 40 anys. Col·laborador a la 

Fundació Barcelona Olímpica i al Centre d’Estudis Olímpics Joan Antoni 

Samaranch. 

Moderador: 

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

Universitat de Girona. 

Tipus:  Conferència 

Data:  20/07/2021 

Durada:  1’5 hores. De 19.30 a 21.00h. 

Tipus participació:  Organitzadora  

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Participants UdG:  No s’han comptabilitzat. 

Participants 

Externs:  
20 

Enquestes:  No  

Justificació:  

Activitat organitzada en motiu de la celebració dels XXXII Jocs Olímpics de 

Tòquio 2020, amb un doble objectiu. En primer lloc, mostrar el panorama 

actual dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, i en segon lloc, dur a terme la 

presentació del llibre “Más que Olímpicas”.  

Just abans de la inauguració dels Jocs Olímpics més atípics, aplaçats per la 

Covid-19, la Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics 

(UdG), organitza una conferència per donar a conèixer l’estat actual de 

l’olimpisme. Com ha afectat la pandèmia als Jocs Olímpics de Tòquio? Quins 
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són els reptes de la XXXII Olimpíada? De quina manera es preveu el futur dels 

Jocs? Quina és la situació actual de la dona en el món de l’olimpisme?  

Una conferència, amb posterior col·loqui, per aportar llum i reflexionar sobre 

l’esdeveniment esportiu amb més repercussió. 

Documentació: 

Cartell de l’activitat 

 

Enllaç de l’activitat 

  

https://www.udg.edu/ca/catedres/ceef/detall-activitats/eventid/16787
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E1.4. Itinerari Olímpic de Banyoles. Joc d’orientació autoguiat 

 

Nom:  Itinerari Olímpic de Banyoles: Joc d’orientació autoguiat 

Tipus:  Activitat familiar 

Data:  A partir del 16/07/2021 

Durada:  Aproximadament 1 hora 

Tipus participació:  Co-organitzadora  

Col·laboradors:  Ajuntament de Banyoles 

Participants 

Externs:  
59 participants i 1 Casal * 

Enquestes:  No  

Justificació:  

La Càtedra d'Esport i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona, juntament amb l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de 

Banyoles, en motiu de la celebració dels XXXIIens Jocs Olímpics de Tòquio 

2020, ha preparat una activitat que es podrà realitzar a Banyoles a partir del 

16 de juliol: l'Itinerari Olímpic de Banyoles: joc d'orientació autoguiat. 

L'activitat educativa consisteix en un recorregut per llocs emblemàtics de 

Banyoles on els participants aniran descobrint curiositats sobre els Jocs 

Olímpics i Paralímpics. Està adreçada a totes les edats i té per objectiu donar 

a conèixer els esports olímpics, fets històrics interessants i esportistes 

olímpics, posant especial èmfasi a l’entorn de Banyoles -subseu olímpica de 

Rem als JJ.OO. de Barcelona 1992-. 

Documentació: 
Fitxa de l’activitat 
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Enllaç de l’activitat 

 

* La participació recollida per l’Oficina de Turisme de Banyoles fins el dia 12/12/2021. Pot ser 

que hi hagi hagut més participants, ja que la fitxa de l’activitat es podia descarregar on-line.  

https://www.udg.edu/ca/catedres/ceef/detall-activitats/eventid/16752
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E1.5. VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva: “Control motor i 

tècnica esportiva: del laboratori a la pista” 

 

Nom: 
VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. “Control motor i 

tècnica esportiva: del laboratori a la pista” 

Ponents: 

Sr. Andreu Roig. Biomecànic de l’esport al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de 

Sant Cugat del Vallès. 

Dra. Azahara Fort. Professora a la Universitat Ramon-Llull (Blanquerna). 

Perparadora física dels equips de bàsquet Sènior i Júnior del s.XXI.  

Dr. Keith Davids. Professor d’Aprenentatge Motor al Centre for Sport and 

Exercise Science de la Sheffield Hallam University.  

Dr. John van der Kamp. Professor associat a la Faculty of Behavioral and 

Movement Sciences de la Vrije Universiteit Amsterdam.  

Dra. Raquel Font. Professora a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport 

(EUSES) centre adscrit a la: Universitat de Girona.  

Sr. Andrés Arroyo. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 

especialitzat en esport de resistència.  

Sra. Esther Guerrero Puigdevall. Atleta de mig fons en les proves de 

800m i 1500m llisos. Forma part del New Balance Team, i és l’actual 

campiona d’Espanya de 1500m en pista coberta i a l’aire lliure. Ha participat 

als JJ.OO. de Rio de Janeiro 2016 i Tòquio 2020. 

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. 

Tipus:  Activitat docent, Seminari    

Data:  5 i 6 de novembre de 2021 

Durada:  11 hores 

Tipus 

participació:  
Organitzadora 

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

Institut de Recerca Educativa – Universitat de Girona 

Departament de Didàctiques Específiques – Universitat de Girona 

Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES): centre adscrit a la 

Universitat de Girona 
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Club Natació Banyoles 

Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya 

Federació Catalana de Basquetbol 

Federació Catalana d’Handbol 

Federació Catalana de Futbol 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

Facultat d’Educació i Psicologia – Universitat de Girona  

Participants 

presencialment:  
50  

Participants no 

presencialment:  

18 participants el divendres 

16 participants el dissabte 

 

Posteriorment les conferències han quedat enregistrades i estan disponibles 

per un temps limitat al canal de Youtube de la CEEF-CEO UdG, només per a 

les persones inscrites a les jornades.  

Enquestes:  

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

en relació a les expectatives va ser de 8,42 i un 9,42 sobre aspectes 

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

amb una mitjana de 8,49 (la valoració mínima va ser de 7,75 i la màxima de 

9,27). La valoració mitjana de la taula rodona també va ser molt positiva amb 

un 8,56. Les persones que han valorat la retransmissió de les jornades, ho 

han fet positivament, amb un 8,86. 

Justificació:  

En la seva setena edició bianual, el Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva de la Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics 

de la Universitat de Girona va buscar analitzar, reflexionar i discutir al voltant 

del control motor i la tècnica esportiva. Consolidat i referent en la matèria, 

vam poder comptar amb reconeguts experts acadèmics i investigadors com 

Keith Davids, John van der Kamp, Azahara Fort, Raquel Font juntament 

amb entrenadors esportius d’alta especialització com Andreu Roig i Andrés 

Arroyo, així com amb esportistes d’alt rendiment i de llarga trajectòria com 

Esther Guerrero. 

L’objectiu fonamental d’aquesta setena edició va ser conèixer l’estat de la 

qüestió sobre el control motor i les seves implicacions en el treball de la tècnica 

esportiva, així com aspectes relatius a l’aplicació pràctica d’aquests conceptes. 
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Documentació:  

Cartell i fulletó de l'activitat (català):  

 

 

 

Enllaç web del VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva 

  

https://esdeveniments.udg.edu/68939/detail/vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva.html
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E1.6. Participació del CEO-UdG a la trobada comarcal de 6è de primària. Rogaine 

Olímpica 

 

Nom:  Rogaine Olímpica 

Professorat:  

Sr. Pere Hidalgo. Professor d'Educació Física del INS Pere Alsius 

coordinador del Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

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

i Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

Tipus:  Activitat educativa 

Data:  02/11/2021 

Durada:  2 hores 

Tipus 

participació:  Col·laboradora 

Organitzadors:  Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

Participants 

externs: 
426 alumnes 

Enquestes:  No.  

Justificació:  

El Consell Esportiu del Pla de l’Estany organitza anualment una trobada 

esportiva on es reuneixen tots els alumnes de 6è de primària de les escoles 

de la comarca del Pla de l’Estany. En aquesta, les diferents entitats 

esportives del territori organitzen activitats amb la principal finalitat de 

donar-se a conèixer. La Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre 

d’Estudis Olímpics de la UdG ha participat en aquesta edició amb una 

activitat d’orientació sobre la temàtica olímpica que concloïa amb una breu 

presentació del CEO i les seves activitats.  

Documentació: Enllaç a l’activitat 

  

https://www.instagram.com/p/CVxbj38sLrQ/
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E1.7. Projecte: “Iniciació Esportiva – Physical Education Health and Children (PEHC)” 

 

Nom:  «Iniciació Esportiva – Physical Education Health and Children» (IE-PEHC)  

Professorat:  

Dra. Raquel Font. Professora d’EUSES. Investigadora principal del 

projecte PEHC.  

Dra. Anna Prats. Professora d’EUSES. Investigadora principal del projecte 

PEHC.     

Professorat extern:  

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

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

Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona 

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

Tècnic del projecte IE-PEHC.  

Tipus:  Projecte   

Data:  Del 1 d’octubre del 2019 al 6 de març del 2020 (activitat extraescolar) 

Anys 2020 i 2021 (preparació publicació) 

Durada:  Al llarg de l’any 2021 

Tipus 

participació:  Col·laboradora 

Organitzadors:  EUSES. Grup de Recerca  

Enquestes:  No.  

Justificació:  

Malgrat l’activitat presencial hagi sigut aturada indefinidament per la 

pandèmia de la COVID-19, en aquest passat 2021, s’ha aprofitat per 

preparar la publicació del projecte que recollirà la intervenció IE-PEHC. Es 

preveu que aquesta surti publicada el 2022 en format de llibre. Estarà 

adreçada a mestres i persones vinculades a l’àmbit de l’educació física i/o 

de la iniciació esportiva.  
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E1.8. Projecte: “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 agregada acreditada d’EUSES-UdG.  

Grup d’investigació: 

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

Dr. Víctor López. Professor titular 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 contractat d’EUSES-UdG i secretari tècnic del 

club Bàsquet Girona. 

Dra. Raquel Font. Professora agregada acreditada d’EUSES-UdG.  

Sr. Arnau Sacot. Professor contractat d’EUSES-UdG i preparador físic 

Bàsquet Girona. 

Sra. Anna Jódar. Professora contractada d’EUSES-UdG i preparadora física 

Bàsquet Girona. 

Tipus:  Projecte   

Data:  2020 -2024. 

Durada:  4 anys 

Tipus 

participació:  
Co-organitzadora 

Organitzadors:  
EUSES. Grup de Recerca  

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. 

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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E1.9. Projecte pendent de resolució en el marc de la convocatòria de Proyectos de 

Generación de Conocimiento (Ministerio de Ciencia e Innovación). “Profiling genome-

wide DNA methylation changes in saliva after a three-month physical exercise 

intervention in schooled children and Young basketball players” 

 

Nom:  

Profiling genome-wide DNA methylation changes in saliva after a three-

month physical exercise intervention in schooled children and Young 

basketball players (PROGENBASKT) 

Professorat:  

Investigadora principal: 

Dra. Anna Prats. Professora agregada acreditada d’EUSES-UdG.  

Grup d’investigació: 

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

Dr. Víctor López. Professor titular 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). 

Sra. Blanca Roman. Professora contractada d’EUSES-UdG. 

Sr. Jesús Escosa. Professor contractat d’EUSES-UdG i secretari tècnic del 

club Bàsquet Girona. 

Dra. Raquel Font. Professora agregada acreditada d’EUSES-UdG.  

Sr. Arnau Sacot. Professor contractat d’EUSES-UdG i preparador físic 

Bàsquet Girona. 

Sra. Anna Jódar. Professora contractada d’EUSES-UdG i preparadora física 

Bàsquet Girona. 

Sra. Fidanka Vasileva. Estudiant de doctorat a la Universitat de Girona. 

Sr. Martí Pons. Estudiant de doctorat a la Universitat de Girona i secretari 

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

Tipus:  Projecte   

Data:  2021 -2025. 

Durada:  4 anys 

Tipus 

participació:  
Co-organitzadora 

Organitzadors:  
EUSES. Grup de Recerca  

Bàsquet Girona   

Participants 

Externs:  
250 participants d’entre 13 i 18 anys. 

Justificació:  

Aquest projecte forma part del projecte E1.8 i és una sol·licitud de 

projecte competitiu finançat pendent de resolució. El principal objectiu 

d’aquesta proposta és perfilar els canvis en la metilació de tot el genoma 

de l’ADN a la saliva després d’una intervenció d’exercici físic de tres 

mesos en nens escolaritzats i jugadors joves de bàsquet. El segon 

objectiu és analitzar si aquests canvis epigenètics estan relacionats amb 

millores en els nivells de condició física dels escolars i amb paràmetres 
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específics de rendiment dels joves jugadors de bàsquet. Finalment, es 

pretén identificar i quantificar proteïnes bàsiques relacionades amb la 

intervenció. 
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E1.10. Projecte pendent de resolució en el marc de l’Erasmus+ Sport (European 

Union). “Youth Sport Coach Training Programme”.  

 

Nom:  Youth Sport Coach Training Programme (YUcoach project). 

Professorat:  

Grup de la UdG: 

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

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

Dra. Raquel Font. Professora agregada acreditada d’EUSES-UdG.  

Sr. Pere Hidalgo. Professor associat Universitat de Girona. Coordinador 

del Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

Sr. Martí Pons. Estudiant de doctorat a la Universitat de Girona i secretari 

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

Tipus:  Projecte   

Data:  2022 -2025. 

Durada:  3 anys 

Tipus 

participació:  Co-organitzadora 

Coordinador del 

projecte: University of Trás-os-Montes and Alto Douro (Portugal)   

Socis: 

Association Sports for All Serbia (Serbia) 

Universidad del País Vasco (Spain) 

Universitat de Girona (Spain) 

Association for the Development of Youth Sport (Portugal) 

Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

Comité Olímpico Cabo-verdiano (Cape-Verde) 

Institute of Sport Governance (Poland) 

Justificació:  

La principal finalitat del projecte és promoure l'esport juvenil saludable 

mitjançant el desenvolupament de les competències dels entrenadors. 

Aquest projecte té com a objectiu promoure la implicació esportiva 

saludable per als esportistes joves, oferint oportunitats d'aprenentatge 

perquè els entrenadors esportius juvenils adquireixin les competències 

adequades en les diferents àrees d'intervenció. 
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E1.11. Projecte pendent de resolució en el marc de Redes de Investigación en 

Ciencias del Deporte (Consejo Superior de Deportes). “Entrenamiento y prevención de 

lesiones en deportistas jóvenes, mujeres deportistas y deportistas con carreras 

deportivas de larga duración” 

 

Nom:  
Entrenamiento y prevención de lesiones en deportistas jóvenes, mujeres 

deportistas y deportistas con carreras deportivas de larga duración (TRIP) 

Professorat:  

Grup de la UdG: 

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

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

Sr. Pere Hidalgo. Professor associat Universitat de Girona. Coordinador 

del Centre d'Estudis Olímpics UdG.  

Sr. Martí Pons. Estudiant de doctorat a la Universitat de Girona i secretari 

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

Tipus:  Projecte   

Data:  2022 

Durada:  1 any 

Tipus 

participació:  Co-organitzadora 

Coordinador del 

projecte: 
Dr. Javier Peña López (Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya)   

Socis: 

Universitat Ramon Llull 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

Universidad de León 

Universidad Francisco de Vitoria 

Universidad de Almería 

Universitat Oberta de Catalunya 

Universidad de Murcia 

Justificació:  

Els processos d’entrenament esportiu adequats milloren el rendiment i la 

qualitat de vida minimitzant lesions i problemes de salut física i mental. 

Aquesta visió de l’esport competitiu s’emmarca en l’agenda 2030 de les 

Nacions Unides amb la salut i el benestar social com un dels objectius de 

desenvolupament sostenible. No obstant, les lesions i trastorns associats 

a l’esport son un problema de salut pública amb implicacions socials 

rellevants. La missió de la xarxa TRIP és reunir grups d’investigació i 

agents de l’entrenament i la prevenció de trastorns esportius. Els reptes 
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de la xarxa seran: (i) estudiar l’epidemiologia de les lesions esportives; 

(ii) reflexionar sobre els millors mètodes d’entrenament i estratègies de 

prevenció de trastorns; (iii) debatre sobre quines son les millors fórmules 

per millorar l’educació d’entrenadors; (iv) discutir el paper de 

l’especialització precoç, les diferències de gènere o els processos 

d’envelliment; (v) informar als agents esportius sobre qüestions 

rellevants que afecten a la salut dels/les esportistes. 
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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 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 UdG 

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.  

 
 
 

http://www.banyoles.cat/
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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 

Col·laboració amb activitat: «Culturesportitza’t» i «Itinerari Olímpic» 

 

Nom:  DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Serveis Territorials 

Institució:  Generalitat de Catalunya 

Tipus 

Col·laboració:  
Difusió i mailing als mestres de primària i secundària 
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Nom:  DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES UdG   

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 

Col·laboració:  

Difusió i mailing als estudiants de magisteri d’Educació Física 

Aportació econòmica per al VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva. 

 

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 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:  FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL  

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 

Col·laboració:  

Col·laboració en el VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva. 

Difusió i mailing als diferents clubs d’handbol de Catalunya 

 

Nom:  FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUETBOL 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus 

Col·laboració:  

Difusió i mailing. 

Convalidació de 4h del programa de pràctiques pels entrenadors de 

bàsquet federats assistents al VII Seminari Internacional de Tàctica i 

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

Institució:  Centre Adscrit de la UdG 

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 

Aportació econòmica per al VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva. 

Participació en els projectes: “IE-PEHC” i “Rendimiento, genética y 

epigenética en jugadores jóvenes de baloncesto” 

 

Nom:  ICE – UdG. INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ JOSEP PALLACH 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 

Col·laboració:  

Difusió i mailing a la base de dades pròpia.  

Elaboració dels certificats d’assistència per als docents de la Generalitat 

de Catalunya i tramitació del reconeixement del VII Seminari 

Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva dins el pla de formació del 

Departament d’Educació. 

 

Nom:  IRE – UdG. INSTITUT DE RECERCA EDUCATIVA 

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus 

Col·laboració:  

Difusió i mailing a la base de dades pròpia.  

Aportació econòmica per al VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva.  

 

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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Nom:  Graham Murray Sinclair 

Institució:  Escola Univiersitària de la Salut i l’Esport (EUSES) 

Tipus 

Col·laboració:  
Col·laboració amb les activitats del Centre d’Estudis Olímpics de la UdG. 
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Apartat E3: Publicacions de la càtedra i dels col·laboradors 

E3.1 Llibres i publicacions electròniques 

 

Tipus 

publicacions:  
Llibre. Publicació electrònica i en paper 

Autors/s:  

Víctor López-Ros. Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis 

Olímpics UdG. 

Pere Hidalgo-Santos. Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis 

Olímpics UdG. 

Martí Pons-Oliver. Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis 

Olímpics UdG. 

Títol:  
Nuevas tendencias en el desarrollo del talento deportivo 

Editorial:  Documenta Universitaria 

ISSN:  9788499845777 

Comentaris:  

Aquest llibre recull les intervencions de les IX Jornades de la Càtedra d’Esport i 

Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics de la UdG i el VI Seminari 

Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva, dedicades a “Noves tendències en 

el desenvolupament del talent esportiu”. 

 

Enllaç al llibre 

https://www.documentauniversitaria.com/producte/nuevas-tendencias-en-el-desarrollo-del-talento-deportivo/
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Tipus 

publicacions:  
Article. Publicació electrònica i en paper 

Autor/s:  

Pere Hidalgo. Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics. 

Universitat de Girona 

Mar Montávez. Universidad de Córdoba. 

Títol:  
Ubuntu. Trabajo cooperativo en educación física 

Editorial:  Revista Tándem: Didáctica de la Educación Física, 2021, nº 73, pp.4-6 

eBook ISBN:  2014-4768 

Comentaris:  

Coordinació i introducció pel monogràfic de la revista Tàndem sobre el 

treball cooperatiu a educació física. 

 

Enllaç a la revista 

 

 
  

https://cat.grao.com/ca/producte/ubuntu-trabajo-cooperativo-en-educacion-fisica-ta073100667
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E3.2 Actes a Congressos o altres publicacions 

Tipus 

publicacions:  
Conferència a congrés 

Autor/s:  

Gonçalves, Carlos 

Avelar-Rosa, Bruno. 

Títol:  
As perspectivas construtivistas de ensino-aprendizagem no contexto 

da educação física e do desporto: reflexões sobre a interatividade em 

tempos de Covid-19 

Congrés X FÓRUM INTERNACIONAL DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

ISSN:   

Comentaris:  
Universidade de Coimbra 

 

Tipus 

publicacions:  
Conferència a congrés 

Autor/s:  

Avelar-Rosa, Bruno. 

Gonçalves, Carlos. 

López-Ros, Víctor. 

Títol:  
As perspectivas construtivistas de ensino-aprendizagem no contexto 

da educação física e do desporto: reflexões sobre a interatividade em 

tempos de Covid-19 

Congrés XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO FORMATIVA EM EDUCAÇÃO  

ISSN:   

Comentaris:  
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra 
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Tipus 

publicacions:  
Comunicació a Jornada 

Autor/s:  

Martí Pons Oliver. Càtedra d’Esport i Educació Física. UdG 

Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Títol: El Model Integrat Tècnic-Tàctic en l’ensenyament del voleibol escolar. 

Anàlisi d’una situació real d’ensenyament i aprenentatge 

Organitzadors:  
Facultat d’Educació Traducció i Ciències Humanes (FETCH) de la Universitat de 

Víc – Universitat Central de Catalunya 

Lloc web:  https://mon.uvic.cat/iii-jornada-catalana-recerca/ 

Comentaris:  

Conferència dins la III Jornada Catalana de Recerca en Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport 

 
 
 
 

Tipus 

publicacions:  
Conferència online 

Autor/s:  Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Títol: Treino complementar com atletas de elite. Desenvolvimento, controloe 

exemplos prácticos 

Organitzadors:  
Facultade de Cièncias do Desporto e Educaçao Física da Universidade de 

Coimbra 

Lloc web:  https://www.uc.pt/fcdef/article?key=a-768d74d2f7 

Comentaris:  

Conferència dins el Seminário Internacional: Planteamento e periodizaçao do 

treino  
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Tipus 

publicacions:  
Presentació audiovisual a congrés 

Autor/s:  

Pons-Oliver, Martí 

Hidalgo-Santos, Pere 

Títol:  The Olympic Studies Centre of the Universitat de Girona 

Congrés The 3rd International Colloquium of Olympic Studies and Research Centres 

Pàgina web: https://core.taiiku.tsukuba.ac.jp/en/osc2020.html  

Comentaris:  
University of Tsukuba (Japó) 

 

Tipus 

publicacions:  
Pòster a congrés 

Autor/s:  

Hidalgo-Santos, Pere 

López-Ros, Víctor 

Sinclair, Graham 

Pons-Oliver, Martí 

Busquets, Albert 

Títol:  
The dual project of the Club Natació Banyoles: Dual careers model with 

young athletes 

Congrés FISU World Conference 2021 

Book of 

abstracts: 

https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/Book-of-

Abstracts_061221_1.pdf (p.45) 

Comentaris:  
Universität Luzern (Suïssa) 

 
 
 
 
 

https://core.taiiku.tsukuba.ac.jp/en/osc2020.html
https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/Book-of-Abstracts_061221_1.pdf
https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/Book-of-Abstracts_061221_1.pdf
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Tipus 

publicacions:  
Comunicació a congrés 

Autor/s:  

Sinclair, Graham 

López-Ros, Víctor 

Hidalgo-Santos, Pere 

Pons-Oliver, Martí 

Títol:  
Is sport a reflection of society or is sport a latecomer when ti comes to 

equality? 

Congrés FISU World Conference 2021  

Book of 

abstracts: 

https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/Book-of-

Abstracts_061221_1.pdf (p.36) 

Comentaris:  
Universität Luzern (Suïssa) 

 

E3.3 Conferències i altres  

 

Tipus 

publicacions:  
Conferència  

Autor/s:  

Martí Pons Oliver. Càtedra d’Esport i Educació Física. UdG 

Víctor López-Ros. Càtedra d'Esport i Educació Física. UdG 

Títol: La Càtedra d’Esport i el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de 

Girona: Formació esportiva al territori 

Organitzadors:  Fira de Mostres – Palau de Fires de Girona 

Lloc web:  http://www.firagirona.com/es/fira/59a-fira-de-mostres/ 

Comentaris:  
Conferència dins 59ª edició de la Fira de Mostres 

 

 
 

 

https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/Book-of-Abstracts_061221_1.pdf
https://www.winteruniversiade2021.ch/media/documents/Book-of-Abstracts_061221_1.pdf
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Apartat E4: Convenis 

 

Institucions 

participants:  

Diputació de Girona    

Universitat de Girona – Càtedra d'Esport i Educació Física 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€  

 

Institucions 

participants:  

Ajuntament de Banyoles 

Universitat de Girona – Càtedra d'Esport i Educació Física 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€  
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Apartat E5: Ressò extern  

E5.1. Premsa escrita i oral: Cicle de conferències d’esport i ciència.  

 

Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  16/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

La Càtedra d'Esport i Educació Física proposa un debat sobre les noves 

aportacions de l’entrenament de la força i la fisiologia 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://www.radiobanyoles.cat/la-catedra-d-esport-i-educacio-fisica-proposa-

un-debat-sobre-les-noves-aportacions-de-l-entrenament-de-la-forca-i-la-

fisiologia/ 

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  16/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Les noves aportacions de l’entrenament de la força i la fisiologia centraran les 

conferències d’esport i ciència de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la 

UdG 

Autor:  Míriam Martín 

Tipus ressò:  Premsa oral i escrita 

Documents:  
https://banyolestv.cat/index.php/esports/6070-les-noves-aportacions-de-l-

entrenament-de-la-forca-i-la-fisiologia-centraran-les-conferencies-d-esport-i-

ciencia-de-la-catedra-d-esport-i-educacio-fisica-de-la-udg.html 

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  20/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Víctor López ens parla del nou cicle de conferències d'esport i ciència de la 

CEEF de la UdG 

Autor:  Banyoles Televisió – David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  
https://www.youtube.com/watch?v=z6eoh5qJhLA 
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Mitjà:  Agenda Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 

Data:  21/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Cicle d’Esport i Ciència 2021 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://inefc.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Cicle-dEsport-i-Ciencia-

2021 

 

Mitjà:  Agenda Institucional Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de 

l’Esport de Catalunya (COPLEFC) 

Data:  21/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Nuevas estrategias del entrenamiento de fuerza para la optimización del 

rendimiento deportivo 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://www.coplefc.cat/agenda/nuevas-estrategias-del-entrenamiento-de-

fuerza-para-la-optimizacion-del-rendimiento-deportivo/2155 

 

Mitjà:  Agenda Institucional Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de 

l’Esport de Catalunya (COPLEFC) 

Data:  28/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Network Physiology of Exercise: ¿Cómo se comunican nuestros órganos? 

Nuevos horizontes en la valoración de la condición física 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://www.coplefc.cat/agenda/network-physiology-of-exercise-como-se-

comunican-nuestros-organos-nuevos-horizontes-en-la-valoracion-de-la-

condicion-fisica/2156 
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Mitjà:  L’HAM 

Data:  28/04/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Cicle de conferències d’Esport i Ciència 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://lham.net/agenda/la-catedra-desport-i-educacio-fisica-de-la-udg/2021-

04-28/ 

 

Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  05/05/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Les conferències d’Esport i Ciència es tanquen amb més de 150 participants 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://www.radiobanyoles.cat/les-conferencies-d-esport-i-ciencia-es-

tanquen-amb-mes-de-150-participants/ 

 

Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  05/05/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Més de 150 persones participen a la tercera edició del cicle de conferències 

d'esport i ciència 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-

municipal/noticies/mes-de-150-persones-participen-a-la-tercera-edicio-del-

cicle-de-conferencies-desport-i-ciencia 
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Mitjà:  LA CIUTAT: Diari digital de proximitat 

Data:  05/05/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Més de 150 persones al cicle de conferències Esport i Ciència 

Autor:  Redacció 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://laciutat.cat/laciutatdegirona/mes-de-150-persones-al-cicle-de-

conferencies-esport-i-ciencia 

 

E5.2. Premsa escrita i oral: Jornada Olímpica: Tòquio 2020, els Jocs bombolla.  

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  07/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

La Càtedra d'Esports i Educació Física organitza una activitat en motiu dels 

JJOO de Tòquio 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  
https://www.banyolestv.cat/index.php/esports/6581-la-catedra-d-esports-i-

educacio-fisica-organitza-una-activitat-en-motiu-dels-jjoo-de-toquio.html 

 

Mitjà:  Gencat. Àmbit: Esport i gènere 

Data:  09/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Jornada Olímpica "Tòquio 2020, els Jocs bombolla" i Presentació del Llibre 

"Más que Olímpicas" 20/07/2021, Banyoles (Càtedra d'Esport i Educació Física 

de UDG i Centre d'Estudis Olímpics) 

Autor:  Gencat 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/genere/Jorn_olimpica_Toquio20

20_200721_Banyoles#bloc1 
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Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  09/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

La Càtedra d'Esports organitza el 20 de juliol una conferència prèvia als Jocs 

Olímpics de Tòquio 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://www.radiobanyoles.cat/la-catedra-d-esports-organitza-el-20-de-juliol-

una-conferencia-previa-als-jocs-olimpics-de-toquio/ 

 

Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  12/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

La Càtedra d’Esport i Educació Física de la UdG organitza dues activitats per 

acostar l’olimpisme a Banyoles 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/noticies/la-

catedra-desport-i-educacio-fisica-de-la-udg-organitza-dues-activitats-per-

acostar-lolimpisme-a-banyoles 

 

Mitjà:  Agenda Institucional Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de 

l’Esport de Catalunya (COPLEFC) 

Data:  13/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Conferència Tòquio 2020, els Jocs bombolla i presentació del llibre Más que 

Olímpicas 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://www.coplefc.cat/agenda/conferencia-toquio-2020-els-jocs-bombolla-i-

presentacio-del-llibre-mas-que-olimpicas/2231# 

 
 
 

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/noticies/la-catedra-desport-i-educacio-fisica-de-la-udg-organitza-dues-activitats-per-acostar-lolimpisme-a-banyoles
https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/noticies/la-catedra-desport-i-educacio-fisica-de-la-udg-organitza-dues-activitats-per-acostar-lolimpisme-a-banyoles
https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/noticies/la-catedra-desport-i-educacio-fisica-de-la-udg-organitza-dues-activitats-per-acostar-lolimpisme-a-banyoles
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Mitjà:  Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

Data:  13/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Jornada Olímpica: Tókio 2020, los Juegos burbuja 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://inefc.gencat.cat/es/detalls/noticia/jornada-olimpica 

 

Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  17/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

La Càtedra d’Esport presenta dues activitats per acostar els Jocs Olímpics a 

Banyoles 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.diaridegirona.cat/esports/2021/07/17/catedra-d-esport-

presenta-dues-55147768.html 

 

Mitjà:  Archysport 

Data:  18/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

The Chair of Sport presents two activities to bring the Olympic Games closer 

to Banyoles 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  https://www.archysport.com/2021/07/the-chair-of-sport-presents-two-

activities-to-bring-the-olympic-games-closer-to-banyoles/ 
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E5.3. Premsa escrita i oral: Itinerari olímpic de Banyoles. Joc d’orientació autoguiat.  

 

Mitjà:  El Punt Avui 

Data:  13/07/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Itinerari a Banyoles per reflexionar sobre l’olimpisme 

Autor:  Jordi Casas 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1999420-itinerari-a-

banyoles-per-reflexionar-sobre-l-olimpisme.html 

 

Mitjà:  L’HAM 

Data:  01/08/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
L’agenda de Banyoles. Itinerari Olímpic 

Autor:  -  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://issuu.com/revistaham/docs/l_ham_agost_2021_n.419 
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E5.4. Premsa escrita i oral: VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. 

Control Motor i Tècnica Esportiva: del laboratori a la pista  

 

Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  01/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

El VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva se centra en el 

control motor i la tècnica esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-

municipal/agenda/el-vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-

se-centra-en-el-control-motor-i-la-tecnica-esportiva  

 

Mitjà:  Turisme Pla de l’Estany 

Data:  01/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://turisme.plaestany.cat/agenda/vii-seminari-internacional-de-tactica-i-

tecnica-esportiva/ 

 

Mitjà:  Turisme Banyoles 

Data:  01/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://turisme.banyoles.cat/ca-es/agenda/item/466 

 
 
 

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/agenda/el-vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-se-centra-en-el-control-motor-i-la-tecnica-esportiva
https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/agenda/el-vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-se-centra-en-el-control-motor-i-la-tecnica-esportiva
https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/agenda/el-vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-se-centra-en-el-control-motor-i-la-tecnica-esportiva
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Mitjà:  Universitat de Girona 

Data:  01/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.udg.edu/ca/udg/detall-activitats/eventid/17626  

 

Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  05/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

El Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva confirma les dates i 

els primers ponents 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
https://www.radiobanyoles.cat/ca/el-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-

esportiva-confirma-les-dates-i-els-primers-ponents/?cerca=seminari 

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  06/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Banyoles acollirà el VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

el 5 i 6 de novembre 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual  

Documents:  
https://www.banyolestv.cat/index.php/esports/7057-banyoles-acollira-el-vii-seminari-

internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-el-5-i-6-de-novembre.html 
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Mitjà:  COPLEFC 

Data:  06/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva se centra en el 

control motor i la tècnica esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://www.coplefc.cat/esport-i-rendiment/agenda/vii-seminari-internacional-de-

tactica-i-tecnica-esportiva-se-centra-en-el-control-motor-i-la-tecnica-esportiva/2272 

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  15/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

La CEEF dona a conèixer tot el programa del VII Seminari de Tècnica i Tàctica 

Esportiva de Banyoles 

Autor:  David Bertran 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents:  
https://www.plaestanydigital.cat/index.php/societat/7117-la-ceef-dona-a-coneixer-tot-

el-programa-del-vii-seminari-de-tecnica-i-tactica-esportiva-de-banyoles.html  

 

Mitjà:  Diari de Girona 

Data:  15/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
S’obren les inscripcions per al VII Seminari Internacional de la UdG 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://www.diaridegirona.cat/esports/2021/10/15/s-obren-les-inscripcions-per-

58381436.html 
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Mitjà:  Federació Catalana d’Handbol 

Data:  16/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva a Banyoles 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://www.fchandbol.cat/vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-a-

banyoles/ 

 

Mitjà:  Federació Catalana de Bàsquetbol 

Data:  21/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Banyoles acollirà un seminari sobre control motor i tècnica esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.basquetcatala.cat/noticies/9160 

 

Mitjà:  Ajuntament de Banyoles 

Data:  21/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

El Seminari Internacional de tàctica i tècnica esportiva presenta tota la 

programació, amb investigadors i entrenadors d’alt nivell 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

https://banyoles.cat/ajuntament/ajuntament/informacio-municipal/noticies/el-

seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-presenta-tota-la-programacio-

amb-investigadors-i-entrenadors-dalt-nivell 
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Mitjà:  Banyoles Ciutat Educadora 

Data:  22/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
https://educacio.banyoles.cat/inici/id/8463/vii-seminari-internacional-de-tactica-i-

tecnica-esportiva 

 

Mitjà:  Girona FM 

Data:  25/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
COPLEFC: Víctor López Ros - Càtedra d'Esport i Educació Física - CEO UdG 

Autor:  Girona FM 

Tipus ressò:  Premsa Oral 

Documents: 

https://www.mixcloud.com/gironafm/coplefc-v%C3%ADctor-l%C3%B3pez-

ros-c%C3%A0tedra-desport-i-educaci%C3%B3-f%C3%ADsica-ceo-udg-

251021/ 

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  29/10/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Víctor López ens explica com serà el seminari de tàctica i tècnica esportiva de 

la CEEF-CEO 

Autor:  Banyoles televisió 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents: 

https://www.banyolestv.cat/index.php/entrevistes/7230-victor-lopez-ens-explica-

com-sera-el-seminari-de-tactica-i-tecnica-esportiva-de-la-ceef-ceo.html 
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Mitjà:  Federació Catalana d’Handbol 

Data:  1/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Encara estàs a temps d’inscriure’t al VII Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva de Banyoles 

Autor:  Girona FM 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents: 

https://www.fchandbol.cat/encara-estas-a-temps-dinscriuret-al-vii-seminari-

internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-de-banyoles/ 
 

 

Mitjà:  Universitat de Girona 

Data:  3/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

El control motor i la tècnica centren el Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents: https://www.udg.edu/ca/udg/detall-noticies/eventid/17928 

 

Mitjà:  L’Esportiu 

Data:  4/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

El Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva s’inaugura demà a 

Banyoles 

Autor:  L’Esportiu 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents: 
https://www.lesportiudecatalunya.cat/mes-esport/article/2053127-el-seminari-

internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva-s-inaugura-dema-a-banyoles.html 
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Mitjà:  Catalunya Ràdio 

Data:  5/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Catalunya al dia – Esports 

Autor:  Marta Romagosa 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents: 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/catalunya-al-dia-

05112021/audio/1114803/ 

 

Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  4/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Divendres arrenca el 7è Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva 

a Banyoles 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents: 
https://www.radiobanyoles.cat/divendres-arrenca-el-7e-seminari-internacional-de-

tactica-i-tecnica-esportiva-a-banyoles/ 

 

Mitjà:  El Punt Avui 

Data:  5/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  
Seminari de tàctica i tècnica esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents: 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/2053318-seminari-de-tactica-i-tecnica-

esportiva.html 
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Mitjà:  Universitat de Girona 

Data:  9/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Professionals i estudiants participen al Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents: https://www.udg.edu/es/udg/detall-noticies/eventid/18040 

 

Mitjà:  Banyoles Televisió 

Data:  10/11/2021 

Títol de l'article 

o escrit:  

Una cinquantena de persones participen al VII Seminari Internacional de 

Tàctica i Tècnica Esportiva 

Autor:  - 

Tipus ressò:  Premsa audiovisual 

Documents: 
https://banyolestv.cat/index.php/esports/7290-una-cinquantena-de-persones-

participen-al-vii-seminari-internacional-de-tactica-i-tecnica-esportiva.html 
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Apartat E6: Pla d'actuació anual 2022 

 

PROJECTE D’ACTIVITATS 2022 
 

Previ a la descripció del Pla d’Activitats pel 2022, fem un breu recordatori dels objectius prioritaris 

de la CEEF-CEO: 

 

1.- Anàlisi i millora permanent 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). 
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PLA D’ACTIVITATS 2022 

 

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 2022.  

 

1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals 

 

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF-CEO. 

 

En els darrers anys el model organitzatiu de la CEEF-CEO s’ha vist reestructurat degut al canvi 

de Secretari, l’any 2019. Malgrat aquest període hagi estat marcat per la situació amb la 

pandèmia de la COVID-19, ha servit per consolidar la figura de l’actual Secretari dins la dinàmica 

habitual i bianual de la CEEF-CEO, així com per mantenir la figura del Coordinador del Centre 

d’Estudis Olímpics que s’havia iniciat durant el 2018. Igualment, al llarg del 2021 s’ha comptat 

amb la col·laboració regular d’un professor en l’àmbit de la recerca del CEO, el Dr. Graham 

Sinclair. De cares al 2022, es preveu mantenir aquesta col·laboració, així com integrar-lo 

formalment a l’estructura de la CEEF-CEO.  

Durant el 2021 s’ha fet una anàlisi de les dificultats existents per incorporar professorat i 

investigadors/es com a col·laboradors permanents efectius. És a dir, que tinguin una participació 

real en el desenvolupament de la producció de coneixement i de divulgació d’aquest. Un cop feta 

aquesta anàlisi, per aquest any 2022 es preveu 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. 

Una de les accions que preveiem dur a terme és la creació de Grups d’Estudi interdisciplinaris 

sobre diferents àmbits temàtics propis de la CEEF-CEO. Si bé caldrà acabar de definir les 

condicions i particularitats, la voluntat de la CEEF-CEO és que aquests grups acollin docents, 

investigadors, investigadors en formació i d’altres, que tinguin llibertat sobre els temes i els 

enfocaments d’anàlisi, i que considerin la possibilitat que el seu treball o reflexió es pugui mostrar 

mitjançant articles de recerca, de divulgació, comunicacions a Congressos, o altres.  

Tal com s’ha ofert els darrers anys, en el període del febrer al maig es manté oberta la possibilitat 

d’incorporar 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. 
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- Manteniment de la pàgina web i xarxes socials: 

 

Durant el 2021 s’han dut a terme un seguit de millores considerables derivades fonamentalment 

de: 

La migració de l’antiga web de la Càtedra als nous formats web UdG. 

La presència a les xarxes socials de major impacte (Twitter i recentment, Instagram) 

L’enregistrament i publicació d’algunes conferències a repositoris digitals d’Àudio i vídeo 

(DUGiMedia, Youtube) 

 

Així doncs, per mantenir i incrementar la visibilitat i la difusió de l’activitat de la CEEF-CEO, es 

preveu continuar l’activitat dins les diferents plataformes virtuals, així com valorar la incorporació 

a noves plataformes que puguin resultar útils, tal com s’ha fet en aquest 2021 amb la incorporació 

de la CEEF-CEO a Instagram. 

 

Durant el 2021, i degut a la pandèmia de la COVID-19, s’ha incrementat l’activitat virtual de 

la CEEF-CEO que ja s’havia endegat el 2020. Si comptabilitzem el període 2020-2021, s’han 

realitzat quatre webinars i s’ha dut a terme la retransmissió dels dos Seminaris més rellevants 

de la Càtedra en línia, i més concretament, en format híbrid. La voluntat d’aquest 2022 és 

mantenir, en la mesura del possible, l’activitat en aquest format, ja que permet arribar a un 

públic més divers i llunyà, així com disposar de les activitats de forma asincrònica tot podent 

recuperar les conferències en diferit en el cas que convingui. De la mateixa manera, es preveu 

continuar penjant 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. Posteriorment, es 

preveu buscar la millor fórmula per obrir l’opció de consulta. 

 

A principis del 2021 la CEEF-CEO va rebre una altra donació important del reconegut directiu 

esportiu David Moner. Resta pendent la seva catalogació i emplaçament en un espai adequat per 
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a la seva conservació i consulta. Esperem poder endegar aquesta important activitat en aquest 

2022.  

 

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

 

Després de la migració a un nou programari gestor del correu electrònic (Outlook), es requereix 

la unificació i sincronització dels contactes. També es preveu l’actualització i la creació de còpies 

de seguretat 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 VII Seminari Internacional de 

Tàctica i Tècnica Esportiva: Control motor i tècnica esportiva. Es preveu recollir els capítols 

durant el primer semestre del 2022, i dur a terme la seva correcció i edició al llarg del segon 

semestre. Així doncs, la previsió és publicar el llibre a finals del segon semestre del 2022.  

 

Durant el 2022, també està prevista la publicació d’un llibre corresponent al 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. 

 

Es preveu la publicació d’un article sobre l’activitat Itinerari Olímpic creat el passat 2021 en 

motiu dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. L’article recolliria el procés de creació de l’activitat així 

com una justificació de les seves fases. L’enviament es faria a revistes divulgatives sobre 

Olimpisme per tal d’afavorir-ne la seva difusió. 

 

Així mateix, es manté la possibilitat de publicar o col·laborar en la publicació d’algun article 

provinent dels col·laboradors habituals o bé de les temàtiques d’interès de la CEEF-CEO. 
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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 manté oberta 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, de cara aquest 2022 s’exploraran 

noves vies de col·laboració amb la Facultat d’Educació i Psicologia en diferents activitats 

formatives d’entre les quals destaquem el IV Seminari d’Educació i Olimpisme que està previst 

que es dugui a terme en el segon semestre del 2022. En motiu de la celebració del Seminari es 

preveu també mantenir la col·laboració que es va establir amb Departament de Didàctiques 

Específiques 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). Degut a que una de 

les activitats més importants d’aquest any és el IV Seminari d’Educació i Olimpisme, considerem 

que la seva col·laboració pot ser d’especial interès. 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. 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 segons 

la temàtica en cada moment. Per aquest 2022 establim com a prioritari mirar les possibilitats de 

col·laboració amb la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, especialment pel que fa al 

desenvolupament dels projectes del Centre d’Estudis Olímpics en el vessant d’intervenció. I, en 
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concret, en el desenvolupament del Olympic Educational Project, o en la participació en Jornades 

o conferències. Aquest aspecte és especialment rellevant com a conseqüència de les noves 

directrius suggerides pel Centre d’Estudis Olímpic Internacional del Comitè Olímpic Internacional. 

 

De la mateixa manera, es preveu continuar participant en el calendari de formacions esportives 

de la Diputació de Girona, en coordinació amb els consells esportius de la província de Girona, el 

servei d’esports de la Diputació de Girona i EUSES. L’eina està pensada per centralitzar i millorar 

la difusió de les activitats proposades per cada entitat, així com donar-les a conèixer i impedir 

coincidències en les dates. 

 

Tal com venim fent habitualment, volem mantenir els vincles de col·laboració amb altres 

institucions, clubs esportius, i federacions que han sol·licitat l’assessorament de la CEEF-CEO, 

així com mantenir 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-CEO 

 

Promoció de la recerca en els diferents àmbits, tant en investigadors individuals com en diferents 

grups mitjançant la difusió d’ajuts i de beques de recerca, així com en activitats pròpies de la 

CEEF-CEO. Distribució a través de la web i les xarxes socials de la CEEF-CEO de convocatòries de 

recerca  (p.e. Beca per al foment d'estudis o investigacions relacionats amb l'esport, convocada 

per la Fundació Barcelona Olímpica i Fundació Ernest Lluch), o totes les beques i activitats 

formatives promogudes pel Comitè Olímpic Espanyol i pel Comitè 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: “Iniciació Esportiva-

Physical Education Health and Children (IE-PEHC)”, “Rendimiento, genética y epigenética en 

jugadores jóvenes de baloncesto”, en estreta col·laboració tant amb EUSES com amb el Bàsquet 

Girona. Així com la participació en el projecte “Entrenamiento y prevención de lesiones en 

deportistas jóvenes, mujeres deportistas y deportistas con carreras deportivas de larga duración”,  

amb altres universitats catalanes i espanyoles.  
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Pel que fa al Projecte “Iniciació Esportiva – PEHC”, es preveu la continuïtat de participació en 

aquest 2022. Actualment el projecte es troba en la fase de donar-lo conèixer i fer-ne difusió. La 

CEEF-CEO ha de valorar 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, amb la participació 

en Jornades o Congressos científics, o amb l’elaboració d’alguna publicació col·laborant amb 

l’EUSES.  

 

El darrer any 2020 la CEEF-CEO va participar en la creació d’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. La primera proposta no va 

ser acceptada (2020), malgrat tot, es va decidir presentar-la en la següent convocatòria (2021). 

Actualment s’està a l’espera de les resolucions de la convocatòria del 2021.  

 

Tal com hem indicat en l’apartat 1.1 de la present memòria, de cares a aquest 2022 es preveu 

la creació de diferents Grups d’Estudi amb la finalitat d’incorporar investigadors, docents, 

estudiants i altri en l’enfortiment d’algunes línies d’actuació de la Càtedra. Els grups mantindrien 

reunions periòdiques per discutir sobre temes d’interès. Així mateix, la CEEF-CEO, reservaria una 

dotació econòmica per a cada grup per despeses que puguin sorgir dels seus estudis (p.e. 

publicació d’articles, presentació a congressos...).  

 

Independentment dels Grups d’Estudi, 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 alguns dels congressos 

de temàtiques d’interès per a la CEEF-CEO. D’entre aquests se’n destaquen el TGfU Congress 

(Teaching Games for Understanding) que es durà a terme el juliol de 2022 a Worcester, el ECSS 

(European Congress of Sport Sciences) que es durà a terme a principis de setembre a Sevilla així 

com el Sport and the European Union 2022 conference, que es celebrarà a Lausanne, Suïssa, el 

juny de 2022.  

 

Així mateix, es manté oberta a possibilitat de participar en d’altres activitats científiques d’aquest 

2022, si bé en aquests moments resten pendents de concretar. 
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Participació en revistes i llibres: 

Publicació del llibre “Control motor y técnica deportiva” vinculat als continguts exposats durant 

el VII Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva realitzat a finals de l’any 2021. 

 

Participació conjunta de la CEEF-CEO i els representants del PEHC extraescolar amb la publicació 

d’un llibre sobre el projecte d’Iniciació Esportiva PEHC. 

 

Publicació d’un article que reculli i documenti l’activitat Itinerari Olímpic creada el passat 2021 

en motiu de la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 

 

2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ CEEF – CEO .  

 

Jornades i Seminaris: 

Realització d’una conferència adreçada a mestres i professionals del món educatiu amb la finalitat 

de discutir al voltant d’alguna temàtica d’interès de l’Educació Física Escolar. Aquesta conferència 

es situaria al voltant del mes de març i es faria coincidir amb l’entrega de premis del V 

Culturesportitza’t. 

 

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. 

 

Atès que Banyoles serà la ciutat del bàsquet català de l’any 2022, es preveu l’organització d’una 

activitat formativa o conferència vinculada al bàsquet que s’inclouria en el programa d’activitats. 

 

Col·laboració en el desenvolupament 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.  

 

A més, hi ha la possibilitat d’organitzar una conferència sobre models pedagògics en iniciació 

esportiva. La jornada estaria ubicada al mes de maig. 

 

Organització del IV Seminari d’Educació i Olimpisme. Tal com es va fer en l’anterior edició, 

enguany mantenim la data a la tardor. Aquesta és l’activitat principal prevista per al segon 

semestre del 2022. En aquests moments s’està acabant de definir la temàtica, així com els 

ponents.  
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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, va créixer durant el 2017 amb la implicació 

d'institucions culturals per tal de vincular els àmbits educatius i culturals de l'Esport Olímpic, i 

durant l’any 2020 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. Enguany, les dates del 

concurs s’han vist alterades degut al fet que van coincidir amb el VII Seminari Internacional de 

Tàctica i Tècnica Esportiva. Per tant, es preveu la realització de la 5a edició a principis de 2022 i 

de la 6a edició a finals de 2022, recuperant així les dates habituals.  

 

En el context del Programa Ambaixadors del Centre d’Estudis Olímpics està prevista la recuperació 

de la conferència habitual 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 

1r d’ESO de la comarca del Pla de l’Estany, es va iniciar el 2015 i no es va poder realitzar el 2020 

ni el 2021 degut a la pandèmia de la Covid-19. En aquesta trobada esportiva, els ambaixadors 

del CEO 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 2022. 

 

Al llarg del 2021 es va crear l’“Itinerari Olímpic de Banyoles: Joc d’orientació autoguiat” en 

col·laboració amb l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Banyoles. L’activitat consisteix en un 

recorregut per llocs emblemàtics de Banyoles on els participants van descobrint curiositats sobre 

els Jocs Olímpics i Paralímpics. De cares al 2022, hi ha la voluntat de donar a conèixer l’activitat 

així com millorar-ne aspectes que s’han detectat després de la seva posada en pràctica. 
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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. 

En aquest moment estem pendents de confirmació i 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.  

 

 


