
 
SALUTACIÓ 

En consonància amb el pes de l’esport a Europa, per primera 
vegada el programa Erasmus incorpora accions vinculades a 
aquest sector. Aquest 2014 es posa en marxa Erasmus+ 2014-
2020, el nou programa comunitari d’educació, formació, joventut i 
esport que implica diversos organismes de la Generalitat amb la 
voluntat d’augmentar les capacitats i l’ocupabilitat dels alumnes, 
així com modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil. 
 
La inclusió d’accions en el camp de l’esport té el triple objectiu 
d’abordar amenaces transfrontereres per a la integritat de 
l'esport (dopatge, compra de partits i violència, intolerància i 
discriminació), promoure i donar suport a la bona governança en 
l'esport i a les carreres duals dels esportistes, així com promoure 
el voluntariat esportiu, la inclusió social, la igualtat d'oportunitats i 
la consciència de la importància de l'activitat física com a millora 
de la salut, a través de l’increment de la participació i la igualtat 
d'accés a l'esport per a tothom. 
 
Aquestes propostes es realitzaran amb un especial interès en els 
esports de base, que actuïn en el desenvolupament i la 
transferència i/o aplicació de pràctiques innovadores a tots 
nivells, de l’àmbit local a l’europeu. D’aquesta manera, es 
complementen les iniciatives que es duen a terme a Catalunya 
per promoure l’esport escolar, l’esport universitari o l’activitat 
física com a instrument per adquirir hàbits saludables. 
 
Amb aquesta sessió pràctica, la Secretaria General de l’Esport 
pretén oferir als agents esportius del país una visió global de les 
oportunitats que Erasmus+ ofereix per a la projecció 
internacional de l’esport català i per a la millora i creixement dels 
clubs, institucions i la resta d’entitats i organismes que fan rutllar 
el nostre sector esportiu.  
 
Ivan Tibau 
Secretari general de l’Esport 
 
 
 

 
 

 
PROGRAMA 
 
 
18:00 – 18:10  
Benvinguda i Presentació 
Sr. Ivan Tibau i Ragolta 
Secretari general de l’Esport, Generalitat de Catalunya 
 
 
18:10 – 19:05  
Erasmus +, una oportunitat per internacionalitzar 
l’esport català 
Presentació del programa, objectius i activitats financiables 
 
Exemples pràctics de projectes en l’àmbit de l’esport 

Sr. Jordi Escribà 
Assessor expert en finançament de projectes europeus 
 
 
19:05 – 19:35  
Debat i discussió 
 
 
19:35 – 19:45 
Conclusions finals i tancament de la Jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSCRIPCIONS 

Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es 
marquen a continuació abans del 8 d’abril de 2014 
 
Escola Catalana de l’Esport  
Telèfon: 93 480 49 00   /    Fax: 93 480 49 14 
Adreça electrònica: escola.presidencia@gencat.cat 
 
Inscripció gratuïta 
 

Cognoms: 

Nom: 

NIF: 

Adreça: 

Població: 

Codi postal: 

Telèfon: 

e-mail: 

Procedència: 

Es lliurarà certificat d’assistència a les persones inscrites prèviament 

Destinataris: Professionals de tots els àmbits de l’esport. Responsables 
tècnics de Federacions esportives, Consells esportius, Universitats, 
Clubs i associacions esportives, empreses de gestio esportiva, 
col·legiats. 
 
DATA I HORARI DE LA JORNADA 
Data: 9 d’abril de 2014 
Horari: de 18:00 a 19:40 h 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Consell Català de l’Esport . Edifici docent  
Av. Països Catalans 44-48      08950 Esplugues de Llobregat 

 

 

AJUTS EUROPEUS  
PER  

PROJECTES ESPORTIUS 
Sessió pràctica 

 
Dimecres, 9 d’abril 2014 

 
Consell Català de l’Esport 

Edifici docent 
Av. Països Catalans 44-48 

08950 Esplugues de Llobregat 
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