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Apartat E1: Activitats  
 
I Setmana olímpica Centre d'Estudis Olímpics UdG  
 

E1.1. Seminari d'Educació i Olimpisme: «els valors olímpics en l'educació»  
 

Nom:  Seminari d'Educació i Olimpisme: «els valors olímpics en l'educació» 

Professorat: 

Professorat Extern:  

D. Conrado Durántez. President de l'Acadèmia Olímpica Espanyola, president d'honor 

del Comitè Internacional Pierre de Coubertin i president de l'Associació d'Acadèmies 

Olímpiques Iberoamericanes. Membre de la comissió de cultura del Comitè Olímpic 

Internacional, és doctor en història i dedicat a la difusió de l'Olimpisme.    

Sr. Juan Manuel Surroca. Periodista esportiu, responsable del servei d’esports de Ràdio 

Nacional d’Espanya a Catalunya (1989-2007). Dedicat a l’estudi i a la investigació de 

l’Olimpisme i a la història de l’esport. Col·laborador de la Fundació Barcelona Olímpica i 

membre de l’Aula d’Història del Centre d’Estudis Olímpics Juan Antonio Samaranch.  

Sr. José Luís Jorquera. Investigador en el Centre d'Estudis Olímpics - Universitat 

Catòlica Sant Antonio de Múrcia (UCAM) i professor d'educació física.  

Sra. Maria Zapata Vila. DEA en Ciències de l'Activitat física i l'Esport. Postgraduada del 

Seminari d'Estudis Olímpics de l'Acadèmia Olímpica Internacional. Màster en 

Necessitats, Drets i Cooperació d'ajuda al Desenvolupament de la Infància. Post-

graduada en activitats físiques adaptades. Investigadora en paralimpisme , especialista 

en educació Olímpica i vinculada a l'esport per al Desenvolupament i la Pau. Vinculada 

amb la gestió de l'esport i els grans esdeveniments esportius, actualment coordinadora 

de continguts i patrocini a Open Camp. 

Esportistes olímpics: 

Sr. David Barrufet. Porter d'handbol durant 25 anys al FC Barcelona, esportista olímpic 

participant en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, Sydney 2000, Atenes 2004 i Pequín 

2008, medalla de bronze als JJOO Sydney i Pequín amb la selecció espanyola 

d'handbol. Actual director esportiu del FC Barcelona d'handbol. 

Sr. José Pujol. Exnedador olímpic participant en les olimpíades de Munic 1972, finalista i 

diploma olímpic en la modalitat de 4x100 m. lliures de natació. Internacional en totes les 

categories entre els anys 1967–75.  



 
Memòria d'activitats CEEF – CEO UdG 2016 

4 
 

Sra. Esther Guerrero. Atleta del New Balance Team, actual campiona d'Espanya 

d'atletisme en 800 m., candidata a representar Espanya als Jocs Olímpics de Rio de 

Janeiro 2016 en la prova atlètica de 800 metres llisos de mig-fons. Rècord d'Espanya 

600 m. en pista coberta  i en 500 m. a l'aire lliure.  

Sr. Pau Vela. Remer del Club de Rem Tortosa, classificat per als Jocs Olímpics de 

Río de Janeiro 2016 amb la selecció espanyola en la modalitat de rem dos sense 

timoner (2-). 

Tipus:  Activitat docent, Seminari    

Data:  21-05-2016  

Durada:  8 hores  

Tipus participació:  Organitzadora 

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles 

Diputació de Girona 

EUSES - Centre Adscrit UdG  

Consell Comarcal del Pla de l'Estany 

Departament Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

Facultat d'Educació i Psicologia UdG  

Museu Darder – Espai d'Interpretació de l'Estany de Banyoles 

Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 

Participants UdG:  5 

Participants 
Externs:  30 

Enquestes:  

Si. De les enquestes rebudes una vegada finalitzada la Jornada, la valoració excel·lent 

(8,6) en relació a les expectatives dels assistents, i un 9,5 sobre aspectes organitzatius. 

A nivell de ponents, també va haver-hi una valoració notable amb una mitjana de 7,7 (la 

valoració mínima va ser de 7,06 i la màxima de 9,06). La valoració mitjana de la taula 

rodona d'esportistes olímpics també va ser molt positiva amb un 8,8.    

Justificació:  

El I Seminari d’Educació i Olimpisme organitzat pel Centre d'Estudis Olímpics de la 

Universitat de Girona va tenir per objectiu submergir-se en l’estudi de l’esport al servei 

del desenvolupament harmònic de l’ésser humà. Va permetre acostar-nos a la vertadera 

doctrina olímpica i conèixer l’essència dels seus valors, alhora, ens va aportar recursos 

per a la seva aplicació educativa.  
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La reflexió de reconeguts investigadors i erudits del món olímpic ens va ajudar a 

descobrir l'essència d'una filosofia de vida que combina l’esport, la cultura i l’educació. 

D’altra banda, l'ànima del moviment olímpic la varen posar els principals agents de la 

competició, esportistes i entrenadors que han viscut, viuen i viuran la màgia dels Jocs 

Olímpics. 
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E1.2. Jornada Olímpica: «Participació i organització dels Jocs Olímpics»    

Nom:  Jornada Olímpica: «Participació i organització dels Jocs Olímpics»    

Ponents:  

Professorat UdG: 
Dr. Víctor López-Ros. Director de la Càtedra d’Esport i Educació Física - Centre 

d’Estudis Olímpics, professor titular la Facultat de Psicologia i Educació de la 

Universitat de Girona. 

Professorat extern: 

Sr. Fernando Climent. President de la Federació Espanyola de Rem, participant als 

JJOO de Los Angeles '84, Seül '88, Barcelona '92, Atlanta ‘96 

Sr. Carles Torrent. Tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme i participant als JJOO 

d’Atenes ’04. 

Sr. Eric Villalón. Tècnic esportiu en l'associació Play and Train, participant als JJPP 

de Nagano ‘98, Salt Lake City ’02, Torí ‘06. 

Sr. Pere Vilà. Assessor i consultor jurídic a Rebled Advocats 

Tipus:  Jornada 

Data:  17/5/16 

Durada:  15 hores. Dimecres, dijous i divendres de 15 a 20 hores.  

Tipus participació:  Coorganització  

Coorganitzadors:  EUSES – Centre adscrit UdG  

Participants UdG:  60 

Participants Externs:  20 

Enquestes:  Si.  

Justificació:  

En el context recent de reconeixement i designació de la Càtedra d'Esport i Educació 

Física com a Centre d'Estudis Olímpics, enguany es va presentar el projecte a 

l'Escola Universitària de l'Esport i la Salut (EUSES) en el context la I Setmana 

Olímpica: Valors Olímpics, es va engegar amb una Jornada Olímpica on es varen 

reunir diferents esportistes per parlar de la seva experiència i participació en uns Jocs 

Olímpics.  

Documentació:  Enllaç amb l'activitat 
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E1.3. Curs d'Estiu “Eines d'optimització de l'entrenament en etapes de formació: planificació i metodologia”     
 

Nom:  
“Eines d'optimització de l'entrenament en etapes de formació: planificació i 

metodologia”   

Ponents:  

Professorat UdG: 

Sr. Pau Campos. Llicenciat en educació física i entrenador de l’Handbol Bordils. 

Professor del Grau en CAFE d’EUSES.  

Dr. Alexander T. Latinjak. Llicenciat i Doctor en psicologia. Investigador i psicòleg en 

l’àmbit de la psicologia de l’esport. Professor del Grau en CAFE d’EUSES.  

Sr. Xavier Salvador. Llicenciat en educació física i preparador físic de l’Handbol 

Bordils. Professor del Grau en CAFE d’EUSES.  

Professorat extern: 

Sr. Jordi Balcells. Llicenciat en educació física i preparador físic del Girona F.C. (2ª 

div. A).  
Dr. Albert Batalla. Llicenciat en Educació Física i Doctor en Ciències de l’Educació i 

professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal de la U.  

Sr. Andreu Marimon. Llicenciat en educació física, entrenador de triatló i preparador 

físic de natació en el CAR de Sant Cugat.  

Tipus:  Curs 

Data:  28 al 30/06/16  

Durada:  15 hores. De dimarts a dijous de 16 a 21 hores.  

Tipus participació:  Coorganització   

Coorganitzadors:  EUSES – Centre adscrit UdG   

Participants UdG:  4 

Participants Externs:  18 

Enquestes:  

Si. De les enquestes recollides les diferents valoracions van ser notables, en l'apartat 

d'organització (8,31), així com l'adequació, aplicabilitat i qualitat dels continguts (8,15). 

En l'apartat de docència, es valora de forma excel·lent (8,54) als docents, amb una 

màxima valoració de 9,61 i una mínima de 7,69.  

Justificació:  

La pràctica d’activitat física i esportiva amb infants i joves pot estimular-ne el 

desenvolupament físic, cognitiu i social; desenvolupar-ne la competència motriu; 

potenciar-ne l’autoestima i el sentiment d’autoeficàcia; afavorir-ne l’assoliment de 
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valors socials com la relació amb els altres, la cooperació o l’assoliment d’objectius 

comuns... Tot i aquesta vessant formativa de l’esport, també hi ha el perill que la 

pràctica esportiva es converteixi en “deseducativa”. La cerca del rendiment esportiu 

prematur pot tenir una influència negativa sobre el procés de creixement, posant en 

risc la salut dels joves esportistes. Intentar conjuminar amb eficàcia la vessant 

formativa i el rendiment, potenciant les vàlues dels joves talents i la consolidació 

d’hàbits de vida saludables, és un dels reptes al que s’enfronta l’entrenador en les 

etapes de formació.  

Aquest curs se centrava en continguts de planificació i programació de l’entrenament, 

metodologia, i factors psicològics que incideixen en el procés de formació del jove 

esportista. La nostra intenció era oferir coneixements teòrics, eines, instruments i 

recursos didàctics als tècnics esportius per tal d’optimitzar l’entrenament, la formació i 

el rendiment físic i esportiu en les etapes d’iniciació.  

Documentació: 

 

 Enllaç Web del Curs d’Estiu 
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E1.4. Curs d'Estiu “Eines d'optimització de l'entrenament en etapes de formació: fonaments de fisiologia i 
nutrició, entrenament de la condició física i prevenció de lesions”     

Nom:  
«Eines d'optimització de l'entrenament en etapes de formació: fonaments de fisiologia 

i nutrició, entrenament de la condició física i prevenció de lesions» 

Ponents:  

Professorat UdG: 

Sr. Jesús Escosa. Llicenciat en educació física. Secretari tècnic del CEB Marc Gasol. 

Professor del Grau en CAFE d’EUSES.  

Dr. Alexander T. Latinjak. Llicenciat i Doctor en psicologia. Investigador i psicòleg en 

l’àmbit de la psicologia de l’esport. Professor del Grau en CAFE d’EUSES.  

Sr. Ernest Esteve. Llicenciat en educació física. Diplomat en fisioteràpia. Màster d’Alt 

Rendiment Esportiu pel Comitè Olímpic Espanyol. Professor del Grau en CAFE 

d’EUSES.  

Sra. Cristina Planella. Llicenciada en educació física. Diplomada en Nutrició humana 

i dietètica. Professora del CFGS en Dietètica del Centre Garbí.  
Professorat extern: 

Sr. Moisès Costa. Metge, especialista en medicina familiar i comunitària. Postgrau en 

biomecànica i traumatologia de l’esport.  

Tipus:  Curs 

Data:  1/7/2016 i 2/07/16  

Durada:  15 hores. Divendres de 16 a 21 hores i dissabte de 9 a 21 hores.  

Tipus participació:  Coorganització   

Coorganitzadors:  EUSES – Centre adscrit UdG   

Participants UdG:  2 

Participants Externs:  12 

Enquestes:  

Si. De les enquestes recollides les diferents valoracions van ser excel·lents, en 

l'apartat d'organització (8,86) destacant els materials, horaris i coordinació del curs 

(9,13); així com l'adequació, aplicabilitat i qualitat dels continguts (8,5). En l'apartat de 

docència, es valora de forma excel·lent (8,86) als docents, amb una màxima valoració 

de 9,14 i una mínima de 8,14.   

Justificació:  

La pràctica d’activitat física i esportiva amb infants i joves pot estimular-ne el 

desenvolupament físic, cognitiu i social; desenvolupar-ne la competència motriu; 

potenciar-ne l’autoestima i el sentiment d’autoeficàcia; afavorir-ne l’assoliment de 
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valors socials com la relació amb els altres, la cooperació o l’assoliment d’objectius 

comuns... Tot i aquesta vessant formativa de l’esport, també hi ha el perill que la 

pràctica esportiva es converteixi en “deseducativa”. La cerca del rendiment esportiu 

prematur pot tenir una influència negativa sobre el procés de creixement, posant en 

risc la salut dels joves esportistes. Intentar conjuminar amb eficàcia la vessant 

formativa i el rendiment, potenciant les vàlues dels joves talents i la consolidació 

d’hàbits de vida saludables, és un dels reptes al que s’enfronta l’entrenador en les 

etapes de formació.  

Aquest segon curs se centra en continguts de fisiologia de l’exercici, nutrició, treball 

de la condició física i prevenció de lesions en les etapes de formació, amb la intenció 

d’oferir coneixements teòrics, eines, instruments i recursos didàctics als tècnics 

esportius per tal d’optimitzar l’entrenament, la formació i el rendiment físic i esportiu 

en les etapes d’iniciació.  
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E1.5. Conferències «L'entrenament invisible del triatleta»     
 
 
 

Nom:  Conferències «L'entrenament invisible del triatleta»  

Ponents:  

Professorat extern: 

Dr. Julio Calleja. Especialista en Entrenament i Fisiologia aplicada a l'esport d'èlit, 

professor de Fisiologia de l’Exercici de la Universitat del Pais Basc, imparteix classes 

de Màster i Doctorat en 11 universitats. Més de 500 conferències en Congressos 

nacionals e internacionals, com a conferenciant convidat en 30 països. Membre de 

l'European Collegue of Sports Sciences (ECSS) i membre de l'Executive Board de la 

European Physical Conditionning Association (EPCA). Entrenador superior 

d'Atletisme i Natació, ha sigut entrenador de Clemente Alonso. 

Sr. Anna Godoy. Top 16 en el Campionat d'Europa de Triatló (2016), amb 2ª posició 

en la Copa d'Europa de Melilla i recent Campiona d'Espanya Absoluta en categoria 

Sprint (2016). 21a posició en la World Triathlon Series (Leeds, 2016).  

Sr. Francesc Godoy. Top 8 en el Campionat d'Europa de Triatló (2015-16), amb 3 

podis internacionals l'any 2016 (Sarasota, Altafulla i Rotterdam). Medalla de Plata en 

la Copa del Món (Hungria, 2013). Campió d'Espanya Absolut en categoria Sprint 

(2013) i Campió d'Espanya Juvenil (2002), junior (2005) i sub23 (2006-07). Més de 40 

victòries en triatlons a Catalunya i Espanya. 

Tipus:  Conferència 

Data:  2/09/16 

Durada:  1,5 hores 

Tipus participació:  Organització    

Coorganitzadors:  

Ajuntament de Banyoles 

Consorci Esportiu de l'Estany  

Federació Espanyola de Triatló  

Col·laboradors:   

Auditori de l'Ateneu 

Club Natació Banyoles 

Federació Catalana de Triatló  

Participants UdG:  10 

Participants Externs:  75 
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Enquestes:  No  

Justificació:  

En la tessitura de l'actualitat esportiva, podem afirmar que la triatló és un dels esports 

que està creixent més en popularitat, professionalitat i número de practicants dels 

últims anys. En aquesta ocasió, la Càtedra i la Federació Espanyola de Triatló van 

oferir als participants dels campionats «ETU Club Triathlon European, Campionat 

d'Espanya i el XXXI Triatló Olímpic de Catalunya» que es realitzaven el 3 i 4 de 

setembre, les conferències sobre «L'entrenament invisible del triatleta» com una 

activitat qualitativa de formació específica.   
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E1.6. Càpsules de ciència «L'esport infantil i juvenil. Quin esport pels nostres fills i filles?»     

Nom:  Càpsules de ciència «L'esport infantil i juvenil. Quin esport pels nostres fills i filles?»           

Ponents:  

Professorat UdG: 
Dr. Alexander T. Latinjak. Llicenciat i Doctor en psicologia. Investigador i psicòleg en 

l’àmbit de la psicologia de l’esport. Professor del Grau en CAFE d’EUSES.  

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

d’Estudis Olímpics, professor titular la Facultat de Psicologia i Educació de la 

Universitat de Girona. 

Sr. Carles Grabulosa. Entrenador de rem del Club Natació Banyoles.  

Tipus:  Jornades 

Data:  22/11/2016 

Durada:  1,5 hores  

Tipus participació:  Coorganització     

Organitzadors:  Universitat de Girona, Ajuntament de Banyoles, EUSES i Club Natació Banyoles.     

Participants UdG:  4 

Participants Externs:  22 

Enquestes:  No.  

Justificació:  

Activitat integrada al projecte “Ciutats de ciència” de la Universitat de Girona, amb una 

temàtica pròpia de la Càtedra per divulgar la ciència en relació a l’esport infantil i 

juvenil des de l’Educació Física, l’Esport i la Psicologia esportiva.   

Documentació: 
Enllaç de l’activitat 
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E1.7. Càpsules de ciència «La febre de córrer»     

Nom:  Càpsules de ciència «La febre de córrer»           

Ponents:  

Professorat UdG: 

Dr. Ramon Brugada. Cardiòleg a l'Hospital Josep Trueta, director del Centre de 

Genètica Cardiovascular (CGC) UdG-IDIBGI, i de la Càtedra de Malalties 

Cardiovasculars. 

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

d’Estudis Olímpics, professor titular la Facultat de Psicologia i Educació de la 

Universitat de Girona. 

Sr. Francesc Tobias. Esportista multidisciplinari amb multitud de triomfs en tot els 

àmbits: Bàsquet, Ping-pong, Squash, Curses per muntanya, Ciclisme, Rallis... Actual 

President del Trailrunning Girona.  

Tipus:  Jornades 

Data:  22/11/2016 

Durada:  1,5 hores  

Tipus participació:  Coorganització     

Organitzadors:  Universitat de Girona, Ajuntament de Banyoles, EUSES i Club Natació Banyoles.     

Participants UdG:  4 

Participants Externs:  22 

Enquestes:  No.  

Justificació:  

Càpsula de Ciència de la Universitat de Girona on el director de la Càtedra va 

intervenir per tal de discutir sobre l’estat actual del running des de la vessant científica 

de l’esport.   

Documentació: 
Enllaç de l’activitat 
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Activitats vinculades als projectes del Centre d'Estudis Olímpics  

E1.8. Taller d'Olimpisme «els orígens dels Jocs Olímpics» del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de 
Girona   

 

Nom:  Taller d'Olimpisme «els orígens dels Jocs Olímpics» del Centre d'Estudis Olímpics 
Universitat de Girona  

Professorat:  
Sr. Pere Hidalgo. Professor d'Educació Física al NIS Pere Alsius i membre del 

consell assessor del Centre d'Estudis Olímpics 

Tipus:  Acte institucional  

Data:  31-3-2016  

Durada:  4 

Tipus participació:  Organitzadora 

Coorganitzadors:  Consell Esportiu del Pla de l'Estany  

Col·laboradors:  
Ajuntament de Banyoles   
Diputació de Girona   
Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol  

Participants 
Externs:  350 nens/es de 6è de primària.  

Enquestes:  No  

Justificació:  

Activitat amb la finalitat de difondre l'olimpisme a les escoles de primària del Pla de 

l'Estany, on s'aprofita per explicar la presència de la Càtedra d'Esport i Educació 

Física i el Centre d'Estudis Olímpics a la capital del Pla de l'Estany i es va fer un 

breu resum dels orígens del moviment olímpic i les proves més rellevants dels Jocs 

Olímpics a l'antiga Grècia, portant a la pràctica les curses de velocitat i de 

quàdrigues.   
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E1.9. Conferència «Aprèn dels millors amb Lisa Carrington»  
 

Nom:  «Aprèn dels millors amb Lisa Carrington»  

Professorat:  

Sra. Lisa Carrington. Campiona olímpica i mundial de piragüisme en K1 200 i K1 

500. 

Sr. Gordon Walker. Entrenador internacional de la Federació de Nova Zelanda de 

Piragüisme. 

Tipus:  Conferència  

Data:  25-7-2016  

Durada:  2 

Tipus participació:  Col·laboradora 

Organitzadors:  Club Natació Banyoles i Ajuntament de Banyoles.   

Participants UdG:  0 

Participants 
Externs:  45 

Enquestes:  No  

Justificació:  

Banyoles, l'Estany i el seu entorn són coneguts per acollir estades d'entrenament 

d'esportistes d'alt nivell, en aquesta ocasió la Nova Zelandesa Lisa Carrington va 

escollir la Destinació Turística Esportiva de Banyoles per poder realitzar la 

preparació final dels Jocs Olímpics de Río de Janeiro, d'aquesta manera es va 

aprofitar per conèixer la preparació i entrenament de la campiona olímpica en 

format de conferència.  

Documentació: 

Cartell de l’activitat  
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E1.10. Programa d'ambaixadors olímpics «Esther Guerrero a les escoles»  

Nom:  Programa d'ambaixadors olímpics «Esther Guerrero a les escoles» 

Professorat:  Sr. Esther Guerrero. Atleta olímpica als Jocs Olímpics de Río de Janeiro 2016.  

Tipus:  Conferència  

Data:  8-11-2016  

Durada:  2 hores 

Tipus participació:  Organitzadora 

Coorganitzadors:  Consell Esportiu del Pla de l'Estany  

Col·laboradors:  

Ajuntament de Banyoles  

Diputació de Girona   

Acadèmia Olímpica del Comité Olímpic Espanyol 

Participants UdG:  0 

Participants 
Externs:  350 

Enquestes:  No  

Justificació:  

L'activitat pretenia desenvolupar el “Programa ambaixadors” amb escoles del 

territori, amb la finalitat de difondre els valors de l'olimpisme i l'esport amb 

reconeguts esportistes; aprofitant la trobada comarcal que es va realitzar al parc de 

la Draga de Banyoles, va reunir aproximadament uns 350 nens/es de 1r d'ESO 

dels instituts de la comarca i pretenia oferir una sèrie d'activitats esportives per 

afavorir el desenvolupament socioesportiu dels alumnes. A l'equador de las 

diferents activitats esportives, Esther Guerrero va realitzar una breu presentació 

dels seus inicis al món de l'atletisme i com va arribar a poder participar en els 

últims jocs olímpics. Es va obrir el torn obert preguntes dels alumnes participants, 

on es preguntava sobre el camí i valors a seguir per arribar a aconseguir els èxits 

esportius.  
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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:  COMITÉ OLÍMPIC ESPANYOL 

Institució:  Acadèmia Olímpica del Comité 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.  

 

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.  

Informació de la CEEF UdG al web: www.coplefc.cat    

 

Nom:  CLUB NATACIÓ BANYOLES  

Institució:  Club Esportiu 

Tipus Col·laboració:  

Difusió als socis i a la base de dades del club 

Cessió gratuïta d'instal·lacions esportives 

Informació de la CEEF-CEO UdG al web: www.cnbanyoles.cat  
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Nom:  CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY 

Institució:  Consell Esportiu 

Tipus Col·laboració:  

Difusió i mailing 

Coorganització d'activitats vinculades al «programa d'ambaixadors del Centre 

d'Estudis Olímpics».   

 

Nom:  DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. Serveis Territorials 

Institució:  Generalitat de Catalunya 

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

 

Nom:  DEPARTAMENT DE DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES UdG   

Institució:  Universitat de Girona 

Tipus Col·laboració:  Difusió i mailing als estudiants de magisteri d’Educació Física 

 

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:  EUSES. ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE L'ESPORT I SALUT  

Institució:  Centre Adscrit de la UdG 

Tipus Col·laboració:  

Coorganització d'activitats de formació “Cursos d'Estiu”  

Cessió gratuïta d'espai (aules) i material 

Disposició de professorat per Jornades i Cursos.  

Difusió en els alumnes i professorat de l'Euses en activitats formatives de 

col·laboració 
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Nom:  FEDERACIÓ ESPANYOLA DE TRIATLÓ 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus Col·laboració:  

Coorganització conferència i activitat formativa paral·lela en esdeveniments 

esportius realitzats a Banyoles 

Difusió i mailing  

 
 

Nom:  FEDERACIÓ CATALANA DE TRIATLÓ 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus Col·laboració:  

Coorganització conferència i activitat formativa paral·lela en esdeveniments 

esportius realitzats a Banyoles 

Difusió i mailing  

 

Nom:  FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL 

Institució:  Federació Esportiva 

Tipus Col·laboració:  Difusió i mailing  
www.fchandbol.com   

 

Nom:  SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT 

Institució:  Generalitat de Catalunya 

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

E3.1 Llibres i publicacions electròniques

Tipus 
publicacions:  Publicació electrònica 

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

Títol:  El «modelo integrado técnico-táctico» de enseñanza deportiva. Origen, contextualización 
y características metodológicas. 

Editorial:  Enllaç: http://elliadd.univ-fcomte.fr/ejrieps/system/files/ej38_Lopez-Ros.pdf 

ISBN:  Abril, 2016  

Comentaris:  

L'interès per millorar l'ensenyament esportiu, i en especial els esports amb continguts 
tècnics i tàctics, va fer que durant una part del segle XX apareguin diferents models 
d'ensenyament. Un dels models que apareix a Espanya va ser el Model Integrat Tècnic-
Tàctic. En el present article, agafant com a referència les publicacions inicials, expliquem 
l'origen, les influencies rebudes i el context en el que es va dissenyar i desenvolupar 
aquest model.  

Tipus 
publicacions:  Publicació electrònica 

Autor/s:  

Bruno Avelar-Rosa. Universidade Europeia. Lisboa - Portugal 

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

Títol:  Joint activity organization and segments of interactivity analyses in a school age combat 
sports initiation unit. 

Editorial:  Revista de Artes Marciales Asiáticas, 2016, vol. 11, no 2s, p. 72-73.  

ISSN:  1132-239X  

Comentaris:  

GCA models  do  not  consider  combat  sports  (CS),  these  CS have important  
features  that  are  compatible  with  the  GCA  models.  Thus,  inspired  by  "fighting  
knowledge"  concept  (Terrisse,  Quesada,  Sauvegrain,  &  Hiegel,  1995)  and  
following  the  "integrated  technical tactical  model"  assumptions  (Lopez-Ros  &  
Castejon,  2005;  Avelar Rosa,  Gomes,  López-Ros,  &  Figueiredo,  2015)  
proposed a model for developing CS learning. Based on these orientations, this study an
alyses how the interaction process evolves in order to favour the construction of knowled
ge by learners.  
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Tipus 
publicacions:  Publicació electrònica 

Autor/s:  

Bernat Llobet Martí. Universitat de Girona  

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

Jose Barrera-Gómez. Universitat Autònoma de Barcelona.  

Joel Comino Ruiz. Universitat de Girona 

Títol:  Assessing Novices’ Game Performance in Rugby Union: The Rugby Attack Assessment 
Instrument (RAAI) 

Editorial:  Journal of Teaching in Physical Education, 2016, vol. 35, núm. 2, p. 181-186 

ISSN:  1543-2769   

Comentaris:  

Enllaç: http://hdl.handle.net/10256/12316   
 

The application of Teaching Games for Understanding (TGfU) and Game Centered 

Approaches (GCA) in team sports initiation generated the need for assessing game 

performance. In this paper we introduce the Rugby Attack Assessment Instrument 

(RAAI), a tool to assess the actions of players in attack and their incidence in the 

generated game situations in rugby. The RAAI focuses the attention on the ball carrier 

during a 5 vs. 5 situation. The actions of players in possession of the ball are described 

and codified. A weight is allocated to each simple and combined action in relation to its 

tactical value. Thus, the codified actions provide a weighted Index of Performance, the 

team score of the RAAI. Validity and reliability were tested in two different studies. 

Results suggest that the RAAI is valid and reliable to assess ball carrier’s actions and 

their influence in attacking game situations of novice rugby union players.  
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E3.2 Actes a Congressos o altres publicacions  

Tipus 
publicacions:  Publicació digital i actes a congressos 

Autor/s:  

Bernat Llobet Martí. Universitat de Girona  

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

Jose Barrera-Gómez. Universitat Autònoma de Barcelona.  

Títol:  
Exploring scientific outcomes of a 12-session unit of rugby using the rugby attack 
assessment instrument (RAAI): a Micro-level analysis, Just Ply It- Innovative, 
international approaches to games. 

Editorial:  Research Quarterly for Exercise and Sport, 2016, vol. 87, no S1, p. S64.  

ISSN:  2168-3824  

Comentaris:  
Publicat a l'acte del Congrés «SPORTSPIEL-SYMPOSIUM MEETS 6TH 

INTERNATIONAL TGfU CONFERENCE». Colònia 2016 

 

Tipus 
publicacions:  Publicació digital i actes a congressos  

Autor/s:  

Bernat Llobet Martí. Universitat de Girona  

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

Títol:  The Integrated Technique-Tactical Model (IT-TM) in a 12-Session Unit of Rugby With 
Novice Players: Application and Overall Outcomes. 

Editorial:  Research Quarterly for Exercise and Sport, 2016, vol. 87, no S1, p. S68.  

ISSN:  2168-3824  

Comentaris:  
Publicat a l'acte del Congrés «SPORTSPIEL-SYMPOSIUM MEETS 6TH 

INTERNATIONAL TGfU CONFERENCE». Colònia 2016 
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Tipus 
publicacions:  Revista electrònica 

Autor/s:  

Director: Joaquim Reverter Macià. Departament de Didàctiques Específiques. Universitat 

de Lleida  

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

Títol:  Movimiento Humano. Human movement.   

Editorial:  

Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Lleida  

Càtedra d'Esport i Educació Física. Universitat de Girona  

Departament de Didàctiques Específiques. Universitat de Girona  

ISBN:  ISNN 2014-3060  

Comentaris:  Número 8. Indexada a: Latindex, DICE, Resh, Carhusplus+, Sumaris CBUC  
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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€  

Documents 
annexos:  

 
Conveni de col·laboració específic  

 

Institucions 
participants:  

Ajuntament de Banyoles – Biblioteca Comarcal de Banyoles   

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 l'Ajuntament de Banyoles per a la cessió en ús del 
fons bibliogràfic del Centre d'Estudis Olímpic a la Biblioteca Comarcal de Banyoles.  

Data de 
signatura:  14/10/2015 

Abast temporal:  13/10/2015 al 31/12/2018 

Aporta 
Finançament 
extern 

No 

Documents 
annexos:  

Conveni de col·laboració específic 

 
 
 

Institucions 
participants:  

EUSES – Escola Universitària de la Salut  
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Universitat de Girona – Càtedra d'Esport i Educació Física UdG  

Breu descripció 
del propòsit del 
conveni:  

Marc de cooperació educativa entre la Universitat de Girona (Càtedra d'Esport i Educació 
Física - Centre d'Estudis Olímpics) i EUSES – Escola Universitària de la Salut per la 
realització de pràctiques externes.  

Data de 
signatura:  18/3/2015 

Abast temporal:  18/3/2015 renovable tàcitament per períodes anuals. 

Aporta 
Finançament 
extern 

No.  

Documents 
annexos:  

 
Conveni de col·laboració específic  
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Apartat E5: Ressò extern  
 
E5.1 Premsa escrita: Congrés de Centres d'Estudis Olímpics  

 
 

Mitjà:  www.coe.es  

Data:  10/2/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Debate y reflexión del V Congreso de Centros de Estudios Olímpicos 

Autor:  Comité Olímpico Espanyol (COE) 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  
http://www.coe.es/web/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/FD70CE9FA4A87D69
C1257F5500368C0E?opendocument 

 
 

Mitjà:  Ràdio Banyoles 

Data:  23/2/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

El Centre d’Estudis Olímpics de la UdG, amb seu a Banyoles, participa al congrés del 
Comitè Olímpic Espanyol 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral  

Documents:  

http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=13505&t=El+Centre+d%E2%80%99Estudis+
Ol%C3%ADmpics+de+la+UdG,+amb+seu+a+Banyoles,+participa+al+congr%C3%A9s+d
el+Comit%C3%A8+Ol%C3%ADmpic+Espanyol 
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E5.2. Premsa escrita: Setmana Olímpica UdG - Jornada Olímpica, Jocs Emporion i 

Seminari d’Educació i Olimpisme  

Mitjà:  www.euses.cat   

Data:  5/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

L’Escola Universitària de la Salut i l’Espot programa una “Jornada Olímpica” per al dia 
17 de maig 

Autor:  EUSES 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://euses.cat/lescola-universitaria-de-la-salut-i-lespot-programa-una-jornada-olimpica-
per-al-dia-17-de-maig/  

 
 

Mitjà:  Inefc Barcelona 

Data:  11/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  I Seminari d’Educació i Olimpisme: Els valors olímpics en l’educació 

Autor:  Grup de Recerca en Investigació Social i Educativa de l'AF i l'Esport  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://inefcgiseafe.com/2016/05/11/i-seminari-deducacio-i-olimpisme-els-valors-
olimpics-en-leducacio/  

 
 

Mitjà:  www.banyoles.cat   

Data:  13/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Arriba la Iª Setmana Olímpica del Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, 
ubicada a Banyoles, del 16 al 22 de maig, amb diferents activitats de formació en el 
marc dels Jocs Emporion del Pla de l'Estany  

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  

http://www.banyoles.cat/noticies/807/arriba-la-i-setmana-olimpica-del-centre-destudis-
olimpics-de-la-universitat-de-girona,-ubicada-a-banyoles,-del-16-al-22-de-maig,-amb-
diferents-activitats-de-formacio-en-el-marc-dels-jocs-emporion-del-pla-de-
lestany#.V01t5SHEPcs  
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Mitjà:  jocsemporion.ddgi.cat    

Data:  10/05/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Els Jocs Emporion reuneixen 4.325 practicants d’activitats esportives al Pla de l’Estany 

Autor:  Diputació de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://jocsemporion.ddgi.cat/jocs-emporion-reuneixen-4-325-practicants-dactivitats-
esportives-pla-lestany/  

 
 

Mitjà:  esports.gencat.cat    

Data:  10/05/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

La tercera edició dels Jocs Emporion reunirà prop de 4.000 practicants d'activitats 
esportives al Pla de l'Estany 

Autor:  Secretaria General de l’Esport 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-rtg-jocs-emporion-2016 

 
 

Mitjà:  www.cnbanyoles.cat    

Data:  16/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Setmana Olímpica de l'Esport a Girona 

Autor:  Club Natació Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita  

Documents:  http://www.cnbanyoles.cat/ca/setmana-olimpica-de-l-esport-a-girona.aspx  
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Mitjà:  www.udg.edu  

Data:  17/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Arrenca la I Setmana Olímpica de la UdG 

Autor:  Universitat de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.udg.edu/Not%C3%ADciesiagenda/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/2575/p/50
697/language/ca-ES/Default.aspx   

 

Mitjà:  www.diaridegirona.cat   

Data:  18/05/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  De Banyoles al Jocs Olímpics de Rio, via Lucerna  

Autor:  Diari de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.diaridegirona.cat/esports/2016/05/18/banyoles-al-jocs-olimpics-
rio/783840.html 

 

Mitjà:  www.banyolestv.cat    

Data:  18/05/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Els Jocs Emporion portaran uns 4.000 practicants d'activitat esportiva al Pla de l'Estany 

Autor:  TV Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/5068-els-jocs-emporion-
portaran-uns-4-000-practicants-d-activitat-esportiva-al-pla-de-l-estany 
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Mitjà:  www.femgirona.cat 

Data:  19/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Jocs Emporion, Xavier Bachellí, director tècnic del Consell Esportiu del Pla de l’Estany 

Autor:  Fem Girona 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  http://femgirona.cat/informatius/esports-fem-girona/jocs-emporion-xavier-bachelli-
director-tecnic-del-consell-esportiu-del-pla-de-lestany/  

 
 

Mitjà:  www.radiobanyoles.cat  

Data:  20/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

El Pla de l’Estany acull la tercera edició dels Jocs Emporion, que aplegarà uns 4.000 
participants 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=13845&t=El+Pla+de+l%E2%80%99Estany+
acull+la+tercera+edici%C3%B3+dels+Jocs+Emporion%2C+que+aplegar%C3%A0+uns+
4.000+participants 

 
 

Mitjà:  www.diaridegirona.cat  

Data:  21/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Banyoles acull un seminari de la UdG sobre els valors olímpics 

Autor:  Diari de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.diaridegirona.cat/esports/2016/05/20/banyoles-acull-seminari-udg-
sobre/784255.html 
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Mitjà:  www.fundaciobarcelonaolimpica.es  

Data:  21/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Primer seminari Educació i Olimpisme: Els valors olímpics en l'educació 

Autor:  Fundació Barcelona Olímpica 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es/contenido.asp?id=6&url=actualitat_amplia.asp?
id_news=779  

 

Mitjà:  www.coe.es 

Data:  25/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Finalizó la Jornada Olímpica y el I Seminario de Educación 

Autor:  Comité Olímpico Español  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.coe.es/WEB/Noticias.nsf/2012NoticiasPOREventosWeb/FC8F33AF5F96D6D
CC1257FBE00468AFE?opendocument  

 
 

Mitjà:  www.banyoles.cat 

Data:  26/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

La Càtedra d'Esport i Educació Física – Centre d'Estudis Olímpics ha dut a terme una 
Jornada Olímpica i el I Seminari d'Educació i Olimpisme amb una notable participació 
durant la setmana del 16 al 22 de maig 

Autor:  Ajuntament de Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

http://www.banyoles.cat/noticies/817/la-catedra-desport-i-educacio-fisica-centre-
destudis-olimpics-ha-dut-a-terme-una-jornada-olimpica-i-el-i-seminari-deducacio-i-
olimpisme-amb-una-notable-participacio-durant-la-setmana-del-16-al-22-de-
maig#.V01u3SHEPcs  
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Mitjà:  www.radiobanyoles.cat 

Data:  27/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Bona valoració de la setmana olímpica de la Càtedra d’Esport i Educació Física, amb 
seu a Banyoles 

Autor:  Ràdio Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=13876&t=Bona+valoraci%C3%B3+de+la+s
etmana+ol%C3%ADmpica+de+la+C%C3%A0tedra+d%E2%80%99Esport+i+Educaci%
C3%B3+F%C3%ADsica%2C+amb+seu+a+Banyoles  

 

Mitjà:  www.elpuntavui.cat 

Data:  28/5/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  La setmana olímpica 

Autor:  El 9 Esportiu  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.elpuntavui.cat/esports/article/56-mes-esport/971439-la-setmana-olimpica.html  
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E5.3 Premsa escrita: Càpsules de ciència i projecte “Ciutats de ciència”   

Mitjà:  www.omnium.cat 

Data:  21/4/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Càpsules de ciència: “La febre de córrer”  

Autor:  Omnium Cultural 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  https://www.omnium.cat/activitats/capsules-de-ciencia-la-febre-de-corre r  

 
 

Mitjà:  Educacio.banyoles.cat  

Data:  11/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Càpsula de ciencia, una activitat sobre esport infantil i juvenil en el marc del projecte 
“ciutats de la ciencia” 

Autor:  Ajuntament de Banyoles. Educació  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://educacio.banyoles.cat/inici/id/5652 

 
 

Mitjà:  www.cnbanyoles.cat 

Data:  22/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  L'esport infantil i juvenil: Quin esport per als nostres fills i filles? 

Autor:  Club Natació Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.cnbanyoles.cat/ca/lesport-infantil-i-juvenil--quin-esport-per-als-nostres-fills-i-
filles.aspx  
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Mitjà:  www.radiobanyoles.cat  

Data:  21/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Una xerrada sobre com escollir l’esport per als fills centrarà a Banyoles les "Càpsules de 
Ciència" de la UdG 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14521&t=Una+xerrada+sobre+com+escollir
+l%E2%80%99esport+per+als+fills+centrar%C3%A0+a+Banyoles+les+%22C%C3%A0
psules+de+Ci%C3%A8ncia%22+de+la+UdG  

 
 

Mitjà:  www.euses.cat  

Data:  24/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Participació d’EUSES en la càpsula de ciència sobre esport infantil i juvenil celebrada a 
la sala d’actes de l’Ajuntament de Banyoles 

Autor:  Escola Universitària de Salut i Esport de Salt  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://euses.cat/participacio-deuses-capsula-ciencia-sobre-esport-infantil-juvenil-
celebrada-sala-dactes-lajuntament-banyoles/  
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E5.4 Premsa escrita: Cursos d’Estiu “Eines d’optimització de l’entrenament en etapes de 

formació” 

 

Mitjà:  www.euses.cat 

Data:  8/6/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Cursos d’estiu sobre “Eines d’optimització de l’entrenament en etapes de formació” 
organitzats per EUSES CAFE i la Càtedra d’Esport de la UdG 

Autor:  Escola Universitària de la Salut i l’Esport de Salt 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://euses.cat/cursos-destiu-sobre-eines-doptimitzacio-lentrenament-etapes-formacio-
organitzats-euses-cafe-catedra-desport-udg/  

 

Mitjà:  www.banyolestv.cat 

Data:  16/6/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Banyoles serà una de les seus dels cursos d’estiu sobre eines d’optimitzacio dels 
entrenaments en l’esport de formació 

Autor:  TV de Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/5191-banyoles-sera-una-de-
les-seus-dels-cursos-d-estiu-sobre-eines-d-optimitzacio-dels-entrenaments-en-l-esport-
de-formacio  
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E5.5 Premsa escrita: Conferència “Aprèn dels millors amb Lisa Carrington” 

Mitjà:  www.banyoles.cat  

Data:  1/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

La novazelandesa Lisa Carrington, medalla d’or de piragüisme en K1 200 a Londres, ha 
triat Banyoles per preparar els Jocs de Rio de Janeiro, on és una clara favorita 

Autor:  Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  

http://www.banyoles.cat/noticies/880/la-novazelandesa-lisa-carrington,-medalla-dor-de-
piraguisme-en-k1-200-a-londres,-ha-triat-banyoles-per-preparar-els-jocs-de-rio-de-
janeiro,-on-es-una-clara-favorita#.V-JmPTUYHcs  

 

Mitjà:  www.radiobanyoles.cat 

Data:  2/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

La medallista olímpica de piragüisme Lisa Carrington es prepara a Banyoles pels Jocs 
de Rio 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14137&t=La+medallista+ol%C3%ADmpica+
de+pirag%C3%BCisme+Lisa+Carrington+es+prepara+a+Banyoles+pels+Jocs+de+Rio  

 

Mitjà:  www.youtube.com  

Data:  4/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  La novazelandesa Lisa Carrington pepara els Jocs de Rio a Banyoles 

Autor:  Canal Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa visual 

Documents:  https://www.youtube.com/watch?v=4OxkRE3jEbI  
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E5.6 Premsa escrita: Conferències de Triatló  

 

Mitjà:  www.banyoles.cat 

Data:  24/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Conferències “L’entrenament invisible del triatleta”, a Banyoles en el marc de les proves 
de triatló 

Autor:  Ajuntament de Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.banyoles.cat/noticies/893/conferencies-lentrenament-invisible-del-triatleta,-a-
banyoles-en-el-marc-de-les-proves-de-triatlo#.WD6ucrLhDcs  

 
 

Mitjà:  www.banyolestv.cat 

Data:  25/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Banyoles i la CEEF organitzen conferències sobre "L'entrenament invisible del triatleta" 

Autor:  TV de Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/esports/item/5414-banyoles-i-la-ceef-
organitzen-conferencies-sobre-l-entrenament-invisible-del-triatleta   

 

Mitjà:  www.radiobanyoles.cat 

Data:  25/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  L’Auditori de l’Ateneu acollirà la xerrada “L’entrenament invisible del triatleta” 

Autor:  Ràdio Banyoles 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14198&t=L%E2%80%99Auditori+de+l%E2
%80%99Ateneu+acollir%C3%A0+aquest+divendres+la+xerrada+%E2%80%9CL%E2%
80%99entrenament+invisible+del+triatleta%E2%80%9D 
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Mitjà:  www.diaridegirona.cat 

Data:  25/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  S'organitza una jornada de conferències que tracten de l'entrenament del triatló 

Autor:  Diari de Girona 

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/08/25/sorganitza-jornada-conferencies-
que-tracten/800737.html  

 

Mitjà:  www.lesportiudecatalunya.cat 

Data:  30/08/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Conferències a Banyoles en el marc del campionat estatal 

Autor:  El Punt Diari. El 9 esportiu 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  http://www.lesportiudecatalunya.cat/article/8-esports/56-mes-esport/999550.html 

 

Mitjà:  www.triatlo.org 

Data:  2/09/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  Fi de la primera jornada de triatló a Banyoles 

Autor:  Federació Catalana de Triatló 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  http://www.triatlo.org/noticies/llegir/?idnoticia=3874  
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E5.7 Premsa escrita: Programa “Ambaixadors Olímpics” a les escoles  

 

Mitjà:  www.radiobanyoles.cat 

Data:  8/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Alumnes de 1r d’ESO han fet una trobada esportiva a La Draga, amb la presència de 
l’atleta Esther Guerrero 

Autor:  Ràdio Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  
http://www.radiobanyoles.cat/noticia.php?id=14467&t=Alumnes+de+1r+d%E2%80%99E
SO+han+fet+una+trobada+esportiva+a+La+Draga%2C+amb+la+pres%C3%A8ncia+de+
l%E2%80%99atleta+Esther+Guerrero  

 
 

Mitjà:  www.banyoles.cat 

Data:  9/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

2ª Edició del Programa Ambaixadors del Centre d'Estudis Olímpics UdG, a Banyoles, 
amb la presència de l'atleta olímpica Esther Guerrero 

Autor:  Ajuntament de Banyoles  

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  
http://www.banyoles.cat/noticies/962/2-edicio-del-programa-ambaixadors-del-centre-
destudis-olimpics-udg,-a-banyoles,-amb-la-presencia-de-latleta-olimpica-esther-
guerrero#.WCWb0_TLPcs  

 
  

Mitjà:  Diari de Girona  

Data:  11/11/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  L'esperit olímpic al Pla de l'Estany 

Autor:  Diari de Girona   

Tipus ressò:  Premsa escrita 

Documents:  http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/11/10/lesperit-olimpic-al-pla-
lestany/813929.html  

 
 
 
 
 
 



 
Memòria d'activitats CEEF – CEO UdG 2016 

41 
 

E5.8 Premsa oral  

 

Mitjà:  www.femgirona.cat 

Data:  23/6/2016 

Títol de l'article o 
escrit:  

Entrevista a Victor Lopez, director del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de 
Girona en motiu dels Jocs Olímpics de Río de Janeiro 

Autor:  Carles Balldelou 

Tipus ressò:  Premsa oral 

Documents:  http://femgirona.cat/informatius/esports-fem-girona/victor-lopez-director-del-centre-
destudis-olimpics-de-la-universitat-de-girona/ 

 

 

Apartat E6: Pla d'actuació CEEF – CEO 2017 
 
 
Previ a la descripció del Pla d’Activitats pel 2017, presentem els objectius estratègics prioritaris de la CEEF: 

 

1.- Anàlisi i millora d’aspectes organitzatius i estructurals per tal de fer més visible la Càtedra a nivell català, 

espanyol i internacional. 

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 2017 

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 2017.  

 

1.- Activitats relatives a aspectes organitzatius i estructurals 

 

1.1.- ESTRUCTURA DE LA CEEF. 

 

Des de la creació del Consell Assessor el 2013, aquest ha funcionat regularment i adequadament però de 

forma interina. Durant els darrers anys, i degut fonamentalment a la necessitat de dedicar esforços a la 

reorganització d’activitats i a la constitució del Centre d’Estudis Olímpics, no s'ha dut a terme el procés de 

revisió i de creació del Consell Assessor definitiu de la Càtedra com s'havia previst. En aquest sentit, un dels 

objectius del 2017 és analitzar amb deteniment l’estructura d’aquest Consell i constituir un Consell Assessor 

que respongui a la situació actual de la CEEF, que prengui en consideració el fet de ser també un CEO i que 

ens permeti treballar folgadament i recollint totes les sensibilitats dels diferents agents que participen en el 

projecte. Aquesta qüestió va de la ma de la necessària actualització de la llista de col·laboradors personals i 

institucionals. Si bé aquest procediment ja està endegat, cal mantenir-lo i acabar de delimitar el seu abast 

especialment pel que fa referència a les diferents tipologies de col·laboracions. 

En aquesta línia de fer els canvis estructurals pertinents, cal aprofundir en poder disposar de professors i 

investigadors col·laboradors per tal de coordinar diferents àrees de treball de la CEEF-CEO. Aquesta qüestió, 

que ja era una necessitat antuvi, es fa encara més evident des del moment en què s’incorpora el Centre 

d’Estudis Olímpics de la UdG a l’estructura de la Càtedra.  

 

Manteniment i actualització de la web: 

Durant els anys precedents s’han dut a terme un seguit de millores molt considerables derivades 

fonamentalment de la transformació de la CEEF també en un Centre d’Estudis Olímpics. L’augment 

d’activitat i la necessitat de difusió i divulgació permanent, constant i actualitzada va obligar a reorganitzar la 

web, els seus continguts i la distribució dels mateixos. Amb la voluntat que la web sigui realment un 

instrument intuïtiu i funcional per tots aquells usuaris de la CEEF-CEO de manera que faciliti en major 

mesura la interacció amb els usuraris habituals i amb els nous interessats, durant el 2017 està previst 

finalitzar les millores introduïdes i valorar noves possibilitats d’acord amb la política institucional de la UdG 

pel que fa a la comunicació digital. 

 

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:  

Al llarg del 2016 es va produir un increment d’activitat relativa al fons documental, sobretot degut a l’aportació 

del Comitè Olímpic Espanyol, i també a l’adquisició d’altre material. A més de les aportacions provinents 

periòdicament del Comitè Olímpic Espanyol, hi ha la previsió de continuar augmentant el fons privat 
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mitjançant l’adquisició i compra de diferents volums, així com la possible organització d'una activitat conjunta 

amb la Biblioteca per tal de donar a conèixer el fons bibliogràfic i fomentar el hàbits de lectura entre els més 

joves.  

Així mateix, i com a conseqüència d’aquesta relació més intensa, durant el 2016 es va establir un conveni de 

col·laboració entre la Universitat de Girona (CEEF-CEO) i l'Ajuntament de Banyoles (Biblioteca Municipal de 

Banyoles) per formalitzar aquesta vinculació i els termes acordats que ha de permetre fer més intensa i 

visible aquesta activitat. 

 

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

 

Edició del llibre corresponent a les conferències del V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva: La tècnica individual i el seu entrenament. La previsió és publicar el llibre durant el darrer 

trimestre del 2017 o el primer semestre del 2018, però pressupostàriament està inclòs en l’exercici del 2017. 

Si bé no va resultar possible l’edició del llibre corresponent al IV Seminari, la voluntat manifesta de la CEE-

CEO és mantenir la política de generar publicacions per a cada Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica 

Esportiva que s'organitza. 

 

Edició digital dels números 8 i 9 de la revista Movimiento Humano - Human Movement corresponents al 

2016 que la CEEF edita conjuntament amb el Departament de Didàctiques Específiques de la UdL i el 

Departament de Didàctiques Específiques de la UdG. Aquesta revista està indexada actualment a Dialnet, 

Latindex, DICE, Resh, Sumaris CBUC i a Carhus plus 2012. Després d'un període amb dificultats de diferent 

índole en la confecció i edició de la revista, durant el 2016 s'ha pogut actualitzar l’edició dels diferents 

números i continguts. La previsió pel 2017 és que la revista es pugui indexar en altres bases de referència, al 

mateix temps que millorem la seva promoció mitjançant canvis en la distribució i publicació electrònica. De la 

mateixa manera, durant aquest any hi ha la previsió de seguir augmentant els estàndards de qualitat de la 

mateixa a través de les diferents accions endegades l’any anterior: augment de revisors externs de prestigi 

acreditat, augment de la difusió en circuits nacionals i internacionals, i augment de les publicacions derivades 

d’investigadors amb impacte internacionals. 

 

2.- Activitats de recerca, formació i relacions institucionals 

 

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

 

Des de la perspectiva de la direcció de la CEEF-CEO, durant els anys precedents s’han dut a terme accions 

de col·laboració 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. En el context del Conveni marc de 

col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport, la Diputació de Girona, l’EUSES – Centre adscrit UdG, 

el Consell Esportiu de l’Alt Empordà (Observatori de l’Esport de l’Alt Empordà) i la Càtedra d’Esport i 
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Educació Física UdG, pel 2017 s'han renovat els convenis específics amb les diferents institucions. 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 

recolzament a totes les activitats que actualment està duent la CEEF-CEO. I d’altra banda, amb l’EUSES - 

Centre adscrit a la UdG amb el qual el conveni específic del 2017 permetrà a la CEEF-CEO la cessió d'un 

estudiant en pràctiques extra-curriculars, a fi i efecte que ajudi en determinades tasques de secretariat i això 

serveixi també a l’estudiant com experiència professionalitzant durant el període de febrer a juny de l'any en 

curs. Per altra banda, es mantindran les col·laboracions amb l’EUSES de cara aquest 2017 en diferents 

activitats formatives d’entre les quals destaquem la col·laboració en el V Seminari Internacional de Tàctica i 

Tècnica Esportiva i en el disseny i realització dels cursos d’estiu.  

 

Col·laboració amb altres Centres d’Estudis Olímpics, i en especial amb el CEO-UAB (Universitat Autònoma 

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

col·laboració es manifesta mitjançant la participació de la CEEF-CEO UdG en el projecte Aula d’Història, 

que promouen aquests dos CEO’s conjuntament amb diferents universitats catalanes. 

 
Col·laboració amb diferents Facultats, Departaments, Instituts i altres Càtedres de la UdG. En aquest 2017 

estem explorant les possibilitats de col·laboració, entre d’altres, amb la Facultat d’Educació i Psicologia de 

la UdG, especialment pel que fa al desenvolupament dels projectes del Centre d’Estudis Olímpics en el 

vessant d’intervenció. I, en concret, en el desenvolupament del Olympic Educational Project. 

 

Col·laboració amb altres institucions, clubs esportius, i federacions que han sol·licitat l’assessorament de la 

CEEF-CEO. Algunes de les institucions amb les quals ja s’ha acordat col·laborar pel 2017 són el Consell 

Esportiu del Pla de l’Estany, el Club Natació Banyoles, i algunes Federacions esportives. En aquest 

sentit, estan especialment avançats els acords amb la Federació Catalana de Bàsquet i la Federació 

Catalana d'Handbol per tal de col·laborar en termes de formació esportiva. Ambdues institucions valoren la 

possibilitat de convalidació d'hores de pràctiques als seus entrenadors quan aquests participin en activitats 

com el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica i/o els Cursos d'Estiu.   

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

amb altres institucions que es considerin pertinents i rellevants. 

 

 

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

 

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

 

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

adscrits a la CEEF i d’altres. Durant els anys precedents s’ha treballat en diferents projectes, especialment a 

partir de la demanda de diferents institucions.  
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En aquesta línia la CEEF-CEO col·laborarà durant aquest 2017 en el projecte Erasmus + concedit i promogut 

pel Club Natació Banyoles: Club-Based Support Programme for Dual Careers, dins dels àmbits 

d’educació, formació, joventut i esports pel període 2014-2020. La participació de la Càtedra se centra, 

inicialment, en l’organització i desenvolupament d’activitats de formació del projecte, així com en 

l’assessorament en l’establiment de criteris de selecció dels esportistes de tecnificació. 

 

Per altra banda, dos membres de la CEEF-CEO participen en el projecte internacional Practically Assessed 

Structured Scenarios as a mode of assessment int tertiary Physical Education and Sport Coaching 

courses: A conversation across four countries, promogut pel Dr. Kendall Jarrett de Deakin University 

(Austràlia), i amb la participació del Dr. Stephen Harvey (West Virginia University) i la Dra. Belinda Cooke 

(Leeds Beckett University). 

 

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. Distribució a 

través de la web de la CEEF de convocatòries de recerca  (p. ex. 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, de Congressos, Jornades i Seminaris de 

diferents institucions que puguin ser d’interès.  

 

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 Congressos i Jornades científiques 

 

Participació en Jornades i/o Congressos: 

Conferències per invitació del Dr. Bernat Llobet Martí i del Dr. Víctor López-Ros al Symposium 

Internacional Vygotski & the Artistic, Sport and Physical Practices, que se celebrarà a la Universitat de 

Paris-Est Créteil el mes de Maig del 2017. Aquest Simposi s'emmarca dins d'un projecte europeu finançat i 

reunirà experts de diferents països, incloent-hi col·legues de França, Suïssa, Portugal, Japó, Austràlia, Xina i 

Canadà, entre d'altres. 

 

Presentació de dues comunicacions orals per part de Joel Comino Ruiz, Dr. Bernat Llobet-Martí i Dr. Víctor 

López-Ros a la 18th Biennial Conference on Teachers and Teaching, que se celebrarà a Salamanca la 

primera setmana de Juliol del 2017.   

 

Participació del psicòleg esportiu, Alex Latinjak, membre del Consell Assessor en el International Society of 

Sport Psychology (ISSP) 14ht World Congress, que se celebrarà a Sevilla del 10 al 14 de Juliol del 2017. 

diferents Congressos Nacionals i Internacionals. 
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Igualment, restem a l’espera de la confirmació de l’activitat anual de la Academia Olímpica Española així com 

del Congrés de Centres d’Estudis Olímpics. 

 

Així mateix, es manté oberta a possibilitat de participació en d’altres activitats científiques d’aquest 2017, si 

bé en aquests moments resten pendents de concretar. 
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2.3.- ACTIVITATS FORMATIVES I DE DIVULGACIÓ.  

 

Jornades i seminaris 

 

Organització i desenvolupament del V Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. La tècnica 

individual i el seu entrenament. Aquest seminari es durà a terme els dies 26 i 27 de maig a Banyoles. 

D’entre els ponents per aquesta edició destaquem el Sr. Jordi Ribera, seleccionador espanyol d'handbol 

masculí, el Sr. Aíto García Reneses, ex-seleccionador espanyol de bàsquet masculí, el Dr. Ludovic Seifert, 
professor i investigador a la Universitat de Rouen, el Dr. Pedro Esteves, professor i investigador a la 

Universitat Politècnica de La Guarda (Portugal), i el Dr. Gerard Lasierra, professor i investigador de la 

Universitat de Lleida (INEFC), entre d’altres.  

 

Organització d'una Jornada sobre Educar en Valors: Esport i Família, en el marc dels Jocs Emporion que 

organitza la Diputació de Girona i el Consell Esportiu del Baix Empordà la segona setmana de maig. Aquesta 

Jornada constarà, inicialment, de tres conferències breus més una taula rodona. Està previst que aquesta 

activitat formativa sigui a l'inici dels Jocs i formi part del programa, tal com va succeir en l’edició anterior 

celebrada al Pla de l’Estany. Els Jocs Emporion compten amb una participació de més de 2000 nens/es de 

totes les comarques de Girona.  

 

Cursos d’estiu  

 

Durant l’any 2017 hi ha la previsió de realitzar dos cursos d’estiu conjuntament amb l’EUSES- centre 

adscrit a la UdG. En aquests moments, i atès que aquests cursos són oferta pròpia, s’està treballant en el 

seu disseny.   

 

Programa «Olympic Educational Project» als centres educatius i activitats del Centre d'Estudis Olímpics 

 

Enguany es commemora el 25è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Està previst 

que des de la Generalitat de Catalunya s’impulsin diferents actes, alguns dels quals relacionats amb les sub-

seus olímpiques. En aquest moment no disposem de més informació concreta al respecte, però sí que es 

confirma la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles i de la CEEF-CEO en els diferents actes que es duguin 

a terme. En aquest context, està prevista la celebració d’un acte de reconeixement als voluntaris olímpics 

que varen participar-hi, i també una taula rodona amb els esportistes olímpics vinculats al Club Natació 

Banyoles que varen participar als Jocs Olímpics de Río de Janeiro 2016: l'atleta Esther Guerrero; els remers 

Pau Vela, Alex Sigurbjonsson, Anna Boada i Aina Cid; i els triatletes Mario Mola i Carolina Routier .  

 

Per altra banda, el Centre d'Estudis Olímpics desenvoluparà part del Olympic Educational Project mitjançant 

una activitat dirigida a les escoles de primària de la comarca. Aquesta activitat és la continuació de la 
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iniciativa realitzada el 2016 i consisteix en l’elaboració de material didàctic vinculat a l'educació esportiva i els 

valors dels Jocs Olímpics, cloent amb un Taller pràctic d'Olimpisme: els orígens dels Jocs Olímpics. 

Amb aquest treball es busca divulgar i donar a conèixer la tasca del CEO a més de 300 alumnes de 6è de 

primària,. L'activitat es durà a terme en el marc de la trobada d'entitats esportives del Pla de l'Estany que se 

celebrarà durant el mes de març a Banyoles.   

 

En el context del Programa Ambaixadors del Centre d’Estudis Olímpics està prevista, a la tardor, la 

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

secundari de la ciutat de Banyoles, dins de la jornada multi-esportiva que organitza el Consell Esportiu del 

Pla de l'Estany. Aquesta activitat, que reuneix a 350 alumnes, es va iniciar el 2015 i en ella els ambaixadors 

del CEO van als centres educatius i expliquen les vivències personals, el valor de l’esport com eina educativa 

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

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

dels alumnes. Així mateix, dins del Programa Ambaixadors, s’està treballant per dur a terme un acte de 

reconeixement al futur Ambaixador Honorífic del CEO de la UdG. 

 

En el context del Fòrum Olímpic 2017 que organitza la Fundació Barcelona Olímpica – Centre d'Estudis 

Olímpics JA Samaranch, es realitzarà a l'octubre una taula rodona per parlar del llegat dels Jocs Olímpics 

amb especial èmfasi en el paper de les sub-seus. Està confirmada la presència de l’alcalde de Banyoles, Sr. 

Miquel Noguer i la col·laboració del Centre d'Estudis Olímpics Universitat de Girona per parlar del llegat de 

Banyoles i de la seva gestió esportiva actual.  

 

Durant el 2017 es treballarà en el disseny i preparació del II Seminari d'Educació i Olimpisme, previst pel 

2018. La voluntat és que aquest Seminari, del qual es va celebrar la primera edició el 2016, sigui una activitat 

de formació i de divulgació sobre l’olimpisme, l’esport i l’educació, i que a mig termini pugui esdevenir un 

Seminari de referència. 

 

 

Conferències i altres activitats formatives 

 

Hi ha la previsió de realitzar a la tardor una activitat formativa en el marc de la col·laboració amb el projecte 

Club-Based Support Programme for Dual Careers que lidera el Club Natació Banyoles per tal de poder 

integrar millor l'educació i l'esport en els esportistes més joves que estan en programes de detecció i 

perfeccionament tècnic. Aquesta activitat formativa es preveu que tingui un format de taula rodona i que 

s'orienti a informar a les famílies i als professors d'ensenyament secundari que treballen amb esportistes de 

tecnificació i que, per tant, es veuen afectats per la carrera dual.  

 

Conferències o activitats formatives coincidint amb grans esdeveniments esportius de la ciutat de 

Banyoles. Durant el mes de març, està prevista la realització d’unes conferències vinculades a la Copa 
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Catalana de BTT. Aquestes porten per títol Alimentació, esport i ajudes ergogèniques per al rendiment 
de l’esportista. Hi participaran el Dr. Jordi Sitjà, metge esportiu per la Generalitat de Catalunya, la Sra. 

Elena Piñeiro, nutricionista i el Sr. Josep Codinach, entrenador esportiu i preparador físic. Així mateix s’està 

treballant per poder comptar amb la presència de ciclistes professionals durant aquest esdeveniment. Per 

altra banda, i a l’espera de concreció d’altres esdeveniments esportius el segon semestre del 2017, s’està 

treballant amb el disseny d’una activitat formativa durant el Campionat d’Espanya de Triatló que se 

celebrarà a Banyoles la segona quinzena de juliol sobre diferents aspectes de l’entrenament d’aquest esport. 

La previsió és que el format de l’activitat sigui el mateix que el que es va realitzar durant el 2016 i, per tant, es 

combinin les aportacions del món científic amb les d’esportistes professionals reconeguts. 

 

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

Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest moment estem valorant la forma de participació en les 

activitats formatives que es duen a terme.  

 

Així mateix, al llarg del 2017 la CEEF-CEO manté oberta la possibilitat d’organitzar i col·laborar amb altres 

activitats que es considerin oportunes i pertinents. 

 

 

 

 
 
 


