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0.

Introducció

La voluntat compartida entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Banyoles
per tal d’endegar una col·laboració acadèmica sobre l’àmbit de l’esport i de
l’educació física va portar a ambdues institucions a promoure la creació de la
CÀTEDRA d’ESPORT i EDUCACIÓ FÍSICA (CEEF) de la UdG, el mes de novembre del
2004. Després d’un llarg període de negociació s’establien les bases d’un projecte
que s’entenia, des del primer moment, com a sòlid i amb una forta projecció de
futur. No en va, era la primera i única Càtedra d’aquesta temàtica específica a
Catalunya i, conjuntament amb el Centre d’Estudis Olímpics de la UAB, configurava
el total del panorama català i espanyol.
La CEEF neix vinculada l’àmbit educatiu i per això, en la seva creació, compta amb
el suport del Departament de Didàctiques de la UdG. Té la seva seu física a la ciutat
de Banyoles; i representa la concreció de l’acord entre ambdues institucions per tal
de fer efectiu aquest impuls acadèmic en aquest camp temàtic.
Tal i com recull la pertinent memòria de creació, les funcions de la CEEF es poden
concretar al voltant de quatre grans eixos: promoure l’organització d’estudis de
formació continuada i d’altres activitats acadèmiques (cursos d’estiu, seminaris,
jornades, etc.); establir i promoure línies de recerca; establir un fons bibliogràfic; i
promoure les relacions amb altres institucions implicades en el desenvolupament
del sistema esportiu i d’educació física.
Així mateix, i atesa la realitat social, geogràfica i cultural en la que s’ubica la CEEF,
els àmbits temàtics prioritaris al voltant dels quals desenvolupar l’activitat
acadèmica que es consideren més rellevants són: l’esport i educació; l’entrenament
i el rendiment esportiu; l’educació física; i les relacions entre l’esport, el turisme i el
desenvolupament territorial.
L’adequació a aquesta realitat social i territorial fa que la Càtedra tingui la voluntat
de convertir-se, d’una banda, en un referent pel món de l’E.F. i l’Esport de les
comarques gironines; i, per l’altra, en un element també important en el panorama
espanyol i internacional en alguns àmbits més específics i concrets. Són, sens
dubte, objectius i reptes importants que requereixen temps i dedicació pel seu
assoliment.
La memòria que ara es presenta mostra amb concreció les actuacions de l’any
2005, visualitzant-se el camí endegat en els diferents àmbits, així com les formes
específiques de dur-ho a terme.
El document actual recull, doncs, l’activitat desenvolupada durant el primer any de
funcionament de la CEEF. Un any que ha resultat exigent i alhora molt estimulant.
Com és ben sabut, el procés de posada en funcionament d’un projecte d’aquesta
magnitud representa un esforç important per part de totes les persones i
institucions implicades i, al mateix temps, un estímul permanent per tal de donar
forma a projectes interessants i socialment rellevants.
Durant el 2005 s’han activat diferents àmbits temàtics i diferents activitats que
permeten, des del nostre punt de vista, ser del tot optimistes respecte de la
viabilitat del projecte. Entenem que és així tant pel que fa al nivell de resposta i
d’acceptació per part dels “usuaris” de la CEEF, com pel nivell d’implicació de la
pròpia UdG i de l’Ajuntament de Banyoles, així com per la resta d’institucions que
han col·laborat i que han mostrat el seu interès per poder fer aquest camí de forma
conjunta (Generalitat de Catalunya; Consells Esportius; Federacions Esportives;
Clubs; etc.).

Un projecte d’aquest abast obliga, en la seva posada en funcionament, a ser
prudents en les pretensions sense que això vagi en detriment d’un pla d’actuacions
ferm sobre el qual poder aposentar les properes activitats i línies d’actuació. En
aquest sentit considerem que el nivell de consecució dels objectius previstos és alt i
molt satisfactori, sense que ens impedeixi de veure les limitacions concretes que
hagin pogut aparèixer en actuacions específiques.
Entenem que el que pertoca ara és continuar els projectes endegats, posar-ne de
nous en funcionament, i corregir les limitacions o dificultats que hagin pogut sorgir
en moments determinats.
En aquest sentit, la proposta d’activitats per l’any 2006 intenta aprofundir i millorar
la línia d’actuació d’aquest passat 2005, de forma que es vagin complint els grans
objectius previstos i la CEEF es converteixi en un element de referència per l’àmbit
de l’E.F. i de l’Esport de les comarques gironines i també de fora del nostre territori.

1.

Activitats organitzades per la CEEF de la UdG.
1.1

Acte de presentació de la CEEF de la UdG.

Activitat: Presentació oficial de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la
Universitat de Girona.
Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
Realitzat: Banyoles, 10 de maig de 2005 a les 19 hores, a la Sala de Socis del
Club Natació Banyoles.
Institucions col·laboradores: Secretaria General de l’Esport, Ajuntament de
Banyoles i Club Natació Banyoles.
Ponent: Sr. Rafel Niubò, Secretari general de l’Esport a Catalunya. Generalitat de
Catalunya
Programa:
18.45 h
19.00 h

Arribada de les autoritats
Inici de l’acte:
- Parlament inicial del Sr. Joan Batlle, Rector de la Universitat de
Girona
- Parlament del Sr. Pere Bosch, Alcalde de Banyoles
- Presentació de la CEEF de la UdG a càrrec del Sr. Víctor López,
Director de la Càtedra

19.30 h
de l’Esport
21.00 h

Lliçó inaugural pronunciada pel Sr. Rafael Niubò, secretari general
Copa de cava i acomiadament

Nº d’assistents: 60 en total; 17 personalitats i 43 assistents confirmats més
acompanyants i col·laboradors puntuals.
Impacte mediàtic:
Entrevista Ràdio Banyoles: 10/05/05
Informació gràfica:
El Punt Diari:11/05/05
Diari de Girona: 11/05/05
Resum de l’activitat i valoració:
L’acte de presentació de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de
Girona es va dur a terme al Club Natació Banyoles, a la ciutat de Banyoles. Per
aquest acte vàrem comptar amb la presència del rector de la UdG, l’alcalde de
Banyoles i el Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. En els
seus respectius parlaments, el rector de la UdG i l’alcalde de Banyoles van aportar
les expectatives de futur i els nous vincles entre la ciutat de Banyoles i la
Universitat de Girona.
La participació a l’acte fou molt significativa per part de representants de les
institucions esportives de les comarques gironines, clubs i associacions esportives
(entrenadors, gerents...); i també per part de professorat de la UdG, alumnes i
persones en l’àmbit de l’activitat física i l’esport que van presenciar la conferència

inaugural del Sr. Rafel Niubò, on va exposar la política d’acció de la Secretaria
General de l’Esport en tots els àmbits.
La presència del Secretari General de l’Esport, així com del rector de la UdG,
vicerectors de la UdG, l’alcalde de Banyoles i els regidors, i de representants de
diferents institucions mostra la importància de l’acte i posa de manifest l’interès
despertat per la creació d’aquesta Càtedra.
1.2

II Jornades de Turisme i Esport.

Activitat: II JORNADES DE TURISME I ESPORT.
Organitza: Ajuntament de Banyoles-Àrea de Promoció Econòmica i Càtedra
d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
Realitzat: Banyoles, 18 i 19 de maig de 2005, a la sala d’actes de l’Ajuntament de
Banyoles.
Institucions col·laboradores: Universitat de Girona, Destinació Turística
Esportiva, Fons Social Europeu i Generalitat de Catalunya- Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Ponents: Dr. José Antonio Donaire, Sr. Jaume Bonaventura, Sr. Xavier Moncayo,
Sr. Jordi Secall, Sr. Jordi Sargatal, Sr. Enrique Lacas, Sr. Oriol Sallent, Sr. Dirk
Guennemann, Sr. Jaume Molas, Sr. Miquel Campos, Sr. Gerard Sardenya.
Programa:
1er dia: Identitat i sostenibilitat territorial del turisme i l’esport.
18 de Maig de 2005.
Matí:
9:00h Lliurament de documentació
9:30h Inauguració de les Jornades de Turisme Esportiu
Sr. Víctor López, Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física.
Sr. Artur Vilà, Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Banyoles.
9:45h Turisme i esport a Catalunya.
Ponent: Sr. José Antonio Donaire, Diputat del Parlament de Catalunya.
10:45h De la planificació territorial global a la local.
Ponent: Sr. Jaume Bonaventura, gerent de ACNA.
11:45h Coffee Break
12:15h Identitat del territori amb l’esport i el turisme.
Ponent: Sr. Xavier Moncayo, director del Patronat de Turisme de la Diputació de
Lleida.
13:15h Destinació Turística Esportiva. Línies d’actuació futures en el mercat català.
Ponent: Sr. Jordi Secall, director de marketing i desenvolupament de productes
de Turisme de Catalunya.

14:30h

Dinar a Can Xabanet

Tarda:
16:30h El turisme integrat a la naturalesa i el paisatge.
Ponent: Sr. Jordi Sargatal Vicens, Dir. Fundació Territori i Paisatge.
17:15h Actitud i motivacions del turista actiu a la natura.
Ponent: Sr. Enrique Lacasa i Sr. Gonzalo Gil, professors INEF Universitat de
Lleida.
18:00h Turisme esportiu i turisme actiu. Exemples i reptes a Banyoles.
Ponent: Sr. Oriol Sallent, professor CAFE Vic.
18:45 Precs i preguntes.
19:30h Finalització jornada.

2on dia: Turisme esportiu a Banyoles.
19 de Maig de 2005.
Matí:
Posicionament territorial i presentació dels projectes actuals i de futur a
Banyoles-Pla de l’Estany.
9:00h Comercialització del turisme esportiu. Ponència amb anglès!
Ponents: Sr. Dirk-Christian Guennemann, gerent Canigo-cycling.
9:45h Beneficis e impactes del turisme esportiu en grans esdeveniments, el cas del
Campionat del Món de Rem Banyoles 2004.
Ponent: Sr. Jaume Molas, Director Executiu Adjunt del Campionat del Món de
Rem, Banyoles 2004.
10:30 Implicacions del Projecte Life a l’Estany.
Ponent: Sr. Miquel Campos, Director Tècnic del Projecte Life.
11:15h Coffee Break
Taula rodona:
11:30h Debat: Turisme esportiu en el futur parc natural?
Moderador: Gerard Sardeña.
- Sr. Joan Julià, regidor Esports de l’Ajuntament de Banyoles.
- Sr. Salvador Ros, representant Consorci de l’Estany.
- Sr. Joan Anton Abellan, president del Club Natació Banyoles.
- Sr. Moisés Jordi, coordinador de Limnos.
13:00h Conclusions de les jornades a càrrec del Sr. Moisés Jordi, Grup d'Anàlisi i
Planificació Territorial i Ambiental de la Universitat de Girona.
13:30h Cloenda: Sr. Pere Bosch Cuenca, Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles.
Nº d’assistents: 25, més acompanyants i col·laboradors puntuals.

Impacte mediàtic:
Entrevista Ràdio Banyoles: 18/05/05
Informació gràfica:
El Diari de Girona (publicitat).
El punt (El 9 esportiu): 16/05/05
Diari de Girona: 18/05/05 i 19/05/05
Resum de l’activitat i valoració:
En les segones Jornades de Turisme Esportiu es varen reflectir les tendències
actuals sobre aquest fenomen a Catalunya, especialment en relació a la necessitat
de tenir una consciència sostenible de les pràctiques turístico-esportives en el medi
natural.
En el caire més científic, es van definir clarament les diferències entre el turisme
actiu i el turisme esportiu, les motivacions dels practicants, com es promociona i
quins impactes i beneficis en rep el territori.
En el debat, es va establir un clima d’opinió i discussió amb els agents locals
respecte l’activitat de Banyoles - Pla de l’Estany com a Destinació Turística
Esportiva i el futur Parc Natural.
Previsió de futur:
El proper mes de març està previst que es realitzin unes Jornades on es relacioni la
gastronomia i l’esport, des de la perspectiva del turisme esportiu. Tindrà un dels
seus eixos centrals d’anàlisi en la nova llei reguladora de les activitats físicoesportives en el medi natural. Així mateix, s’està valorant les possibilitats de la
continuïtat de les III Jornades de turisme i esport, tan a nivell pressupostari, com
les ofertes de jornades que es realitzaran durant el 2006 al territori.

1.3
1.3.1

Cursos d’estiu.
Curs d’estiu l’entrenament esportiu amb nens i joves.

Activitat: Curs d’estiu l’entrenament esportiu amb nens i joves.
Organitza: Fundació UdG: Innovació i Formació. Càtedra d’Esport i Educació Física
de la Universitat de Girona.
Realitzat: Banyoles, del 11 al 15 de juliol de 2005, a les aules de formació de la
CEEF de la UdG.
Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles i Consell Català de
l’Esport.
Coordinador curs: Sr. Jesús Escosa Baixeras, Universitat de Girona.
Professorat: Sr. Jesús Escosa (UdG), Dr. Víctor López (UdG), Sr. Jordi Sitjà (SGE)
i Sr. Joan Molera (SGE).
Nº d’assistents: 17.
Crèdits de lliure elecció: 1 crèdits.
Impacte mediàtic:
Entrevista Ràdio Banyoles: 11/07/05
Informació gràfica:
El Punt Diari:19/05/05 i 12/07/05
Diari de Girona: 19/05/05
1.3.2 Curs d’estiu l’activitat física recreativa com a recurs educatiu.
Activitat: Curs d’estiu l’activitat física recreativa com a recurs educatiu
Organitza: Fundació UdG: Innovació i Formació. Càtedra d’Esport i Educació Física
de la Universitat de Girona.
Realitzat: Banyoles, del 11 al 15 de juliol de 2005, a les aules de formació de la
CEEF de la UdG.
Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles i Consell Comarcal Pla de
l’Estany.
Coordinador curs: Sr. Ricard Pradas Casas, Universitat de Girona.
Professorat: Sr. Ricard Pradas (UdG), Dr. Pere Soler (UdG), Sr. Carles Ballart
(UdG), Dr. Julián Miranda (INEF-Lleida), Sr. Oriol Sallent (U.Vic), Sr. Francesc
Sallent (Agenda Gestió Esportiva).
Nº d’assistents: 15.
Crèdits de lliure elecció: 1 crèdits.
Impacte mediàtic:
Entrevista Ràdio Banyoles: 11/07/05
Informació gràfica:
El Punt Diari:19/05/05 i 12/07/05
Diari de Girona: 19/05/05

Resum de l’activitat i valoració:
Els cursos d’estiu de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de
Girona es van realitzar durant la setmana del 11 al 15 de juliol a Banyoles. La
docència d’ambdós cursos va combinar la teoria (aules de la CEEF UdG) amb la
pràctica (principalment pavelló de la draga i Club Natació Banyoles). La participació
en els cursos va reunir estudiants (principalment d’Educació Física) i professors
d’educació física, així com professionals d’altres àmbits (tècnics municipals,
entrenadors esportius, etc.).
L’experiència s’ha valorat molt positivament per part dels assistents, i també per
part de la CEEF. Eren els primers cursos d’estiu organitzats des de la CEEF i el nivell
de satisfacció és alt, tant per la participació com per les valoracions rebudes, i
també des del nivell organitzatiu.
Previsió de futur:
La Fundació UdG amb la CEEF de la UdG està considerant ofertar altra vegada dos
cursos d’estiu durant el mes de juliol del 2006. El coordinador d’un curs seria el Sr.
Carles Ballart (UdG) i l’altre el Sr. Jesús Escosa (UdG). En aquests moments s’està
treballant en els continguts concrets malgrat que les temàtiques reflectiran, d’una
banda, les noves tendències en preparació física, i d’altra banda, la relació entre les
noves tecnologies i l’educació física.

1.4

Cicle de conferències de la Càtedra d’Esport i Educació Física
de la UdG.

1.4.1

L’entrenament amb esportistes joves: l’experiència de la selecció
Argentina d’handbol.

Activitat: Conferència “l’entrenament amb esportistes joves: l’experiència de la
selecció Argentina d’handbol”.
Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
Realitzat: 28 de setembre de 2005, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles.
Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, Secretaria General de
l’Esport, Federació Catalana d’Handbol i Club Handbol Banyoles.
Ponent: Sr. Jordi Ribera Romans, seleccionador d’handbol d’Argentina i entrenador
de la lliga ASOBAL d’handbol.
Nº d’assistents: 45 assistents.
Crèdits de lliure elecció: No, certificat d’assistència.
Impacte mediàtic:
Entrevista Ràdio Banyoles: 11/07/05
Informació gràfica:
Resum de l’activitat i valoració:
La conferència, “l’entrenament amb esportistes joves: l’experiència de la selecció
Argentina d’handbol” es va realitzar a Banyoles amb gran èxit d’assistència, la
Federació Catalana d’Handbol va contribuir positivament a la participació dels
assistents degut al interès del col·lectiu d’entrenadors, directors tècnics i jugadors
d’handbol del gironès. El Sr. Jordi Ribera va exposar magistralment els continguts i
la metodologia que havia aplicat amb joves esportistes d’èlit, combinant les noves
tecnologies amb l’exposició.

1.4.2 L’esport i els mitjans de comunicació: present i futur de la informació
esportiva.
Activitat: Conferència “L’esport i els mitjans de comunicació: present i futur de la
informació esportiva ”.
Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
Realitzat: 17 de novembre de 2005, a la sala d’actes dels serveis territorials de
cultura (c/ Ciutadans, 18. 17004 Girona).
Institucions col·laboradores: Secretaria General de l’Esport i Ajuntament de
Banyoles
Ponent: Sr. Ricard Torquemada Cid, cap d’esports de Catalunya Ràdio, membre de
l’equip Futbol a Catalunya Ràdio de J.M. Puyal i col·laborador del diari El 9 Esportiu.

Nº d’assistents: 30 assistents.
Impacte mediàtic:
Informació gràfica:
El 9 Esportiu: 18 de novembre de 2005.
Resum de l’activitat i valoració:
La segona conferència, “L’esport i els mitjans de comunicació: present i futur de la
informació esportiva”, es va realitzar a la ciutat de Girona. El conferenciant Sr.
Ricard Torquemada, conegut i destacat periodista esportiu, va realitzar una
exposició entenedora i autocrítica envers el tractament de la informació dels
mitjans de comunicació esportius, basant-se en la seva experiència professional en
el món de futbol, però entrant en exemples concrets de tot tipus de modalitats
esportives. La part final de la conferència va servir per respondre a les inquietuds
dels assistents, amb un torn obert de preguntes.
Previsió de futur:
La previsió de conferències per l’any 2006 està plantejada en dos cicles, el primer
el mes de març, on es realitzarien dues conferències enfocades als esports amb
més tradició de Banyoles, com són el rem i el piragüisme. El segon cicle de
conferències es realitzaria durant els mesos de setembre i octubre per tractar els
valors de l’esport i aprofitar grans esdeveniments com la travessia i la triatló de
catalunya per aprofundir en la temàtica d’aquests esports.

1.5

Jornades de la CEEF de la UdG: La formació dels tècnics
esportius a debat.

Activitat: JORNADES de la CEEF:LA FORMACIÓ DELS TÈCNICS ESPORTIUS A
DEBAT
Organitza: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
Realitzat: Banyoles, 28 i 29 de desembre de 2005, a l’aula de formació de la
Federació Espanyola de Rem.
Institucions col·laboradores: Ajuntament de Banyoles, Consell Comarcal, Consell
Català de l’Esport, Federació Espanyola de Rem, Federació Catalana d’Handbol i
Destinació Turística Esportiva, Club Bàsquet Girona.
Ponents: Dr. Antoni Costas, Dr. Fco. Javier Castejón, Sr. Eduard Torres, Sr. Ricard
Pradas, Sra. Eulàlia Figueras, Sr. Màrius Peix, Sr. Jordi Sans, Sr. Aleix Salvat, Dr.
Gerard Moras, Sr. Tomàs Yebra, Sr. José Antonio Escuredo, Sr. Raül López, Sra.
Teresa Mas de Xaxars, Sra. Cristina Busquets, Sr. Axel Müller.
Programa:
1r dia: Dimecres, 28 de desembre de 2005
Matí
9:00h

Lliurament de documentació

9:30h

Inauguració de les Jornades
Sr. Pere Bosch, alcalde de Banyoles
Dr. Víctor López, director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de
la UdG
Sr. Josep Saguer, representant de la Secretaria General de l’Esport,
Delegació Territorial de Girona

10:00h
Ponent:

Situació actual i reptes de futur de la formació de tècnics
esportius a Catalunya
Dr. Antoni Costes, representant de la Secretaria General de l’Esport

11:30h

Pausa-cafè

12:00h
Ponent:

L’entrenador en l’esport de rendiment: entre els coneixements
i l’experiència pràctica
Sr. Eduard Torres, entrenador de l’Akasvayu C.B.Girona

14:00h

Dinar

Tarda
16:00h
Ponent:

Reptes de futur en la formació
Dr. Gerard Moras, sotsdirector d'Investigació i Postgrau de l’INEF
Barcelona

18:00h

Debat: S’ajusta l’actual model de formació dels tècnics a les
demandes actuals i futures?

Sr. Jordi Sans, responsable tècnic de la UFEC
Sra. Eulàlia Figueras, cicles formatius de l'IES Pere Alsius
Sr. Màrius Peix, vicepresident de la UCEC
Sr. Aleix Salvat, responsable tècnic de Formació de la Federació
Catalana de Piragüisme
Dr. Fco. Javier Castejón, Universitat Complutense de Madrid
Moderador:

Sr. Ricard Pradas, Universitat de Girona

20:00h

Fi de la jornada

2n dia: Dijous, 29 de desembre de 2005
Matí
9:30h
Ponent:

L’esport en edat escolar: entrenadors i educadors
Dr. Fco. Javier Castejón, Universitat Complutense de Madrid

11:30h

Pausa-cafè

12:00h

Visita a l’Estany i a les instal·lacions dels camps
d’entrenament

14:00h

Dinar

Tarda
16:00h

L’entrenador vist pels esportistes
Sr. Raül López, jugador de bàsquet de l’Akasvayu C.B.Girona
Sra. Teresa Mas de Xaxars, medalla de bronze en el Mundial de Rem
Gifu 2005, especialitat skiff lleuger (C.N. Banyoles)
Sra. Cristina Busquets, subcampiona d’Espanya absoluta de natació,
especialitat 50m esquena (C.N.Banyoles)
Sr. Josep Antoni Escuredo, medalla de plata en els Jocs Olímpics
d’Atenes 2004, ciclisme en pista en l’especialitat de Keirin
Periodista convidat: Sr. Tomàs Yebra, periodista de Catalunya Radio,
delegació territorial a Girona

17:30h

Pausa-cafè

18:00h

La formació continuada dels tècnics esportius
Ponent: Sr. Axel Müller, director del Centre de Tecnificació Terres de
l’Ebre

19:30h

Cloenda de les Jornades
Sr. Joan Julià, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles
Dr. Víctor López, director de la Càtedra d’Esport i Educació Física de
la UdG

Nº d’assistents: 28, més acompanyants i col·laboradors puntuals.
Crèdits de lliure elecció: 1 crèdit als estudiants de la Universitat de Girona.
Impacte mediàtic:
Entrevista Ràdio Banyoles: 14/12/05
Entrevista Catalunya Ràdio (Tomàs Yebra): 27/12/05
Informació gràfica:
El Diari de Girona (publicitat).
Pàgina web cbgirona: www.cbgirona.com
El punt (El 9 esportiu): 30/12/05
Diari de Girona: 30/12/05
Revista CB Girona:
Resum de l’activitat i valoració:
El projecte pertany a les activitats de formació que desenvolupa la Càtedra
d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona durant l’any 2005. Les
jornades en qüestió, “La formació dels tècnics esportius a debat”, han
complementat a la perfecció les “Jornades de Turisme i Esport” realitzades el passat
mes de maig i els cursos d’estiu, realitzats el passat mes de juliol a Banyoles;
concretament van tractar L’entrenament esportiu en nens i joves” i “l’activitat física
recreativa com a recurs educatiu”.
Les jornades, han donat continuïtat a les activitats formatives que s’han
realitzat des de la Càtedra fent un retrat de la realitat dels tècnics esportius en els
diferents àmbits (rendiment, esport escolar...). El projecte ha pretès aconseguir els
següents objectius:
 Promoure la reflexió, el diàleg i la divulgació en l’àmbit de l’Esport i l’Educació
Física.
 Revisar la formació inicial, noves tendències i metodologies dels tècnics
esportius.
 Debatre els models actuals de formació dels tècnics esportius, la formació
universitària i la formació continua d’aquests.
 Conèixer els models de formació dels tècnics en l’esport escolar i l’esport d’alt
rendiment.
Els assistents a les jornades tenien perfil d’estudiant jove (Cicles Formatius
d’Educació Física i Magisteri d’Educació Física i altre facultats de la UdG
principalment). Des d’una perspectiva més crítica, val a dir que hi va haver poca
participació dels responsables de clubs o federacions esportives que són qui
realment podien debatre a fons la temàtica de les jornades.
Previsió de futur:
La intenció és donar continuïtat a l’organització d’unes jornades, per tal de
consolidar el projecte “Les Jornades de la CEEF”. Aquestes es realitzarien a finals de
2006, amb una temàtica d’interès que en aquests moments s’està definint. Un dels
temes que s’està valorant com especialment rellevant és el de la “tecnificació
esportiva”.

2.

Activitats de col·laboració i suport de la CEEF de la UdG.
2.1

Cursos d’estiu d’esport i turisme.

Activitat: 2on Curs d’estiu d’esport i turisme al Pla de l’Estany.
Organitza: Fundació UdG: Innovació i Formació. Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.
Realitzat: 12, 13 14 i 15 de setembre de 2005, a la sala d’actes del Telestany a
Banyoles.
Institucions col·laboradores: Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat
de Girona.
Professorat: Sr. Isaac Fernández, Sr. Miquel Oró i Sr. Oriol Sallent.
Nº d’assistents: 15.
Crèdits de lliure elecció: 2 crèdits.

3.

Altres activitat de la CEEF de la UdG.
3.1

Fons bibliogràfic de la UdG.

Resum de l’activitat i valoració:
El fons bibliogràfic de la Càtedra d’Esport de la Universitat de Girona està ubicat a
la Biblioteca municipal de Banyoles, on hi ha un espai reservat a la temàtica de la
Càtedra.
Previsió de futur:
Complementar i revisar el fons bibliogràfic és una tasca constant de la CEEF de la
UdG, on també hi ha la previsió d’aportar les publicacions pròpies durant aquest
2006.
3.2

Pàgina web de la CEEF de la UdG.

Resum de l’activitat i valoració:
Un dels punts poc desenvolupats aquest any 2005 ha sigut el disseny i
manteniment de la pàgina web. Per diversos motius, no imputables a la CEEF,
només s’ha aconseguit l’espai del servidor amb les dades bàsiques de la Càtedra
d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
http://www.udg.es/ppal/segones/catedres.htm
- Càtedra d'Esport i Educació Física
c. Alfons XII, 155, 2aE
17820 Banyoles
Tel. 972 57 64 93/ 972 41 83 32
Fax 972 58 14 08 / 972 41 83 32
dir.ceef@udg.es

Previsió de futur:
El desig és poder introduir els continguts que hem treballat durant el 2005 al
disseny de la pàgina web i a partir d’aquest punt poder millorar la difusió de la
nostra activitat amb la pàgina web finalitzada.

4.

Relació de col·laboradors.
4.1












4.2

Relació de col·laboradors institucionals.
Ajuntament de Banyoles.
Club Bàsquet Girona.
Club Handbol Banyoles.
Club Natació Banyoles.
Consell Comarcal Pla de l’Estany.
Destinació Turística Esportiva.
Federació Catalana d’Handbol.
Federació Espanyola de Rem.
Fundació UdG: Innovació i Formació.
Secretaria General de l’Esport.
Servei d’Esports de la UdG.

Relació de col·laboradors personals.

 Dr. Antoni Costas, delegat territorial a Lleida de la Secretaria General de
l’Esport.
 Sr. Axel Müller, director del Centre de Tecnificació Terres de l’Ebre
 Sra. Cristina Busquets, esportista de natació del Club Natació Banyoles
 Sr. Carles Ballart, professor de la Universitat de Girona
 Sr. Dirk Guennemann, empresa Canigo cycling
 Dr. José Antonio Donaire, professor de la Universitat de Girona. Diputat del
Parlament de la Generalitat de Catalunya
 Sr. Jaume Bonaventura, gerent de l’empresa ACNA (activitat i natura)
 Sr. Jaume Molas, gerent del Club Natació Banyoles
 Sr. Jesús Escosa, professor de la Universitat de Girona. Preparador físic de
l’Akasvayu C.B.Girona.
 Sr. Joan Molera, col·laborador del Centre Mèdic Esportiu la Secretaria General
de l’Esport a Girona
 Sr. Jordi Sans, director esportiu de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya
 Sr. Jordi Sargatal, director de Fundació Territori i Paisatge
 Sr. Jordi Secall, director de marketing i desenvolupament de productes de
Turisme de Catalunya
 Sr. Jordi Sitjà, director del Centre Mèdic Esportiu de la Secretaria General de
l’Esport a Girona
 Sr. Jordi Ribera, seleccionador d’handbol de Brasil.
 Sr. José Antonio Escuredo, esportista de la federació espanyola de ciclisme
 Dr. Julián Miranda, doctor en Pedagogía de la Universidad de Barcelona.
 Sr. Eduard Torres, entrenador de l’Akasvayu Club Bàsquet Girona
 Sr. Enrique Lacasa, professor de l’INEF Lleida
 Sra. Eulàlia Figueras, professora de l’ I.E.S. Pere Alsius
 Dr. Fco. Javier Castejón, professor de la Universidad Complutense de Madrid
 Sr. Francesc Sallent, empresa Agenda Gestió Esportiva
 Sr. Gerard Sardenya, periodista de l’Ajuntament de Banyoles
 Sr. Gonzalo Gil, professor de l’INEF Lleida
 Sr. Isaac Fernández, periodista esportiu
 Sr. Màrius Peix, president de la Unió de Consells Esportives de Catalunya
 Sr. Miquel Campos, tècnic del Consorci de l’Estany












Sr. Miquel Oró, periodista esportiu
Sr. Oriol Sallent, Universitat de Vic
Dr. Pere Soler, professor de la Universitat de Girona
Sr. Rafel Niubò, Secretari general de l’Esport a Catalunya
Sr. Raül López, jugador de l’Akasvayu Club Bàsquet Girona
Sr. Ricard Pradas, professor de la Universitat de Girona
Sr. Ricard Torquemada, cap d’esports de Catalunya Ràdio
Sr. Tomàs Yebra, periodista de Catalunya Ràdio
Sra. Teresa Mas de Xaxars, esportista de rem del Club Natació Banyoles
Sr. Xavier Moncayo, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

5.

Exemplar de documents generats per la CEEF de la UdG.
5.1

Tríptic informatiu de la CEEF de la UdG.

5.2

Targetó d’invitació per la presentació de la CEEF de la UdG.

5.3

Tríptic II Jornades de turisme i esport.

5.4

Díptics dels cursos d’estiu.

5.5
5.5.1

Pòsters i targetons per les conferències de la CEEF de la UdG.
L’entrenament amb esportistes joves: l’experiència de la selecció
argentina d’handbol. Sr. Jordi Ribera Romans.

5.5.2

L’esport i els mitjans de comunicació: present i futur de la informació
esportiva.

5.6

Pòsters i tríptics realitzats per les jornades de la CEEF de la
UdG: La formació dels tècnics esportius a debat.

6.

Aparició en els mitjans de comunicació i publicacions
alienes.
6.1

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

DIARI DE GIRONA 29/10/04

EL PUNT 30/10/04

DIARI DE GIRONA 15/12/04

EL PUNT 15/12/04

6.2

Entrevista al director de la CEEF Víctor López.

EL PUNT 14/4/05

6.3

11 de maig de 2005. Acte inaugural de la CEEF de la UdG.

DIARI DE GIRONA, 11/05/2005.

EL PUNT, 11/05/2005.

6.4

II Jornades de Turisme i Esport. 18 i 19 de Maig de 2005.

EL PUNT, 16/05/05

DIARI DE GIRONA, 18/05/05 i 19/05/05.

6.5

Cursos d’estiu de la CEEF de la UdG.

DIARI DE GIRONA, 19/05/05

EL PUNT, 19/05/05

DIARI DE GIRONA, 11/07/05

6.6

Conferència de la CEEF de la UdG.

EL 9 ESPORTIU 18/11/05

6.7

Jornades de la CEEF: la formació dels tècnics esportius a
debat.

DIARI DE GIRONA, 30/12/05.

Jornades de Formació dels tècnics
esportius
Edu Torres va compartir la seva experiència
Edu Torres va participar ahir en les jornades de formació dels tècnics esportius,
organitzada per la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
L’entrenador de l’Akasvayu Girona va compartir la seva experiència amb els més de
30 inscrits en aquestes jornades, la conferència que va fer portava per títol
“L’entrenador en l’esport de rendiment: coneixement i experiència pràctica”.

Edu Torres va explicar detalladament la seva trajectòria com entrenador des dels
seus inicis fins ara. També va desenvolupar els factors que condicionen la carrera
de l’entrenador: preparació, factors interns, factors externs i autoexigència.

Raül López va participar en les
Jornades de formació
Organitzada per la Càtedra d´Esport i Educació Física
Raül López va participar ahir en les jornades de formació dels tècnics esportius,
organitzada per la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona. El
jugador de l’Akasvayu Girona va compartir la seva experiència amb els més de 30
inscrits en aquestes jornades en un taula rodona que portava per títol “L’entrenador
vist pels esportistes”.
Els altres components de la taula rodona van ser, Teresa Mas de Xaxars, medalla de
bronze en el Mundial de Rem Gigu 2005, Cristina Busquets, sotscampiona
d’Espanya absoluta de natació i Josep Antoni Escuredo, medalla de plata en els jocs
Olímpics d’Atenes 2004 de ciclisme en pista.

PÀGINA WEB C.B.GIRONA: www.cbgirona.com 31/12/05

7.

Valoració final.

El present document recull de forma detallada les activitats realitzades, així com la
repercussió generada per cadascuna d’elles. Vist en perspectiva, i analitzat
globalment, en fem una valoració molt positiva en el sentit que entenem que una
gran part dels objectius previstos aquest primer any s’han complert. Aquest
aspecte és, sens dubte, important atès que l’inici d’un projecte d’aquesta magnitud
sempre comporta dificultats i riscos difícils de preveure en el moment de projectarlo.
Així, la CEEF ha treballat en l’àmbit del Turisme, Esport i Desenvolupament
Territorial, en l’àmbit de l’Educació Física, en l’àmbit de l’Esport i Educació i també
en el d’Entrenament i Rendiment Esportiu, obrint d’aquesta manera activitats en els
diferents àmbits temàtics descrits en la memòria de creació de la CEEF, i que són
considerats els més importants pel nostre àmbit d’actuació.
Per dur-ho a terme s’han realitzat, tal i com estava previst, cursos d’estiu,
conferències, jornades, col·laboracions amb altres institucions; a més d’endegar el
fons bibliogràfic i la pàgina web.
El grau de consecució dels diferents objectius no ha estat el mateix en cadascuna
d’aquestes actuacions. Estem plenament satisfets de les activitats realitzades
(cursos d’estiu, etc.), tant pel que fa a nivell organitzatiu i de participació de
diferents institucions, com per l’índex de participació i grau de satisfacció dels
assistents a les activitats. Així mateix, considerem que la qualitat acadèmica de
professors, conferenciats, i demés participants són la clau explicativa d’aquest grau
de satisfacció dels usuaris. En aquest sentit, els reptes que apareixen com més
immediats tenen a veure, per un costat i fonamentalment, en modificar o corregir
aquells aspectes d’organització i de gestió de les activitats necessaris per tal de
millorar la seva posada en funcionament. I per altre costat, cal continuar treballant
en la qualitat acadèmica de l’oferta tot ampliant el ventall de relacions personals i
institucionals que facilitin aquesta tasca. Això ha de permetre anar aconseguint els
objectius marcats a llarg termini, i que tenen a veure amb la consolidació de la
CEEF com un espai de referència en l’àmbit de l’esport i de l’educació física.
Per altra banda, hi ha alguns aspectes que queden pendents de rebre un impuls
més important de cara a aconseguir les fites marcades. Un d’ells és l’activació de la
pàgina web. Si bé s’hi està treballant des del primer moment, la saturació del
servei de la UdG que s’ocupa d’aquests temes fa que en aquests moments encara
estiguem a l’espera de poder activar la pàgina. Considerem que aquest fet és
important, especialment en una Càtedra, en la que la relació amb els usuaris i
interessats no és directa sinó que sovint es fa virtualment (per difusió d’activitats,
documents que es generen, etc.). Un altre aspecte a considerar és el fons
bibliogràfic. Si bé s’ha posat en funcionament, i per tant s’ha creat un espai en la
biblioteca municipal de Banyoles a tal efecte i s’ha incrementat el fons, entenem
que cal donar-li un impuls més important durant els propers anys. I finalment,
resten per resoldre’s algunes qüestions d’estructura organitzativa que, per raons
diverses, s’han endarrerit, com per exemple, la creació del Consell Assessor.
De forma resumida podríem dir que els objectius marcats per aquest any s’han
complert i que el grau de satisfacció generat ens permet ser optimistes, tant per la
tasca desenvolupada com per les perspectives de futur. Entenem que aquest és el
camí de cares a anar assolint els reptes i els grans objectius marcats des del
moment de la creació de la CEEF.

