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Deu entitats catalanes re-
bran finançament de la Co-
missió Europea per portar
a terme sengles projectes
en el marc del programa
Erasmus+ Sport, el progra-
ma comunitari d’educació,
formació, joventut i esport
que pretén augmentar les
capacitats i l’ocupabilitat
dels alumnes, així com mo-
dernitzar l’educació, la for-
mació i el treball juvenil.

De les propostes de 12
entitats catalanes que as-
piraven a l’ajut econòmic
corresponent a la segona
tanda de la convocatòria
2016 del programa Eras-
mus+ Sport, ja sigui com a
líders o com a socis dels
projectes, 10 van ser esti-
mades, més del 80%
d’èxit.

Pel que fa als quatre
projectes liderats per enti-
tats catalanes, rebran ajut
l’associació Play and Train,
per una iniciativa de surf
adaptat per a persones
amb discapacitat; l’Institut
Nacional d’Educació Física
de Catalunya (INEFC), per
un projecte de promoció
dels esports i jocs tradicio-
nals; el Club Balonmano
Granollers, per l’aposta per
les carreres duals dels es-
portistes, i el Consell Es-
portiu del Baix Llobregat
(Cebllob), pel programa Ju-

ga Verd Play, en marxa des
de fa dos anys, que educa
en valors mitjançant l’es-
port.

Catalunya també parti-
ciparà com a sòcia de ple
dret en sis projectes que
han rebut l’ajut per part de
la Comissió Europea. Es
tracta de la Unió de Con-
sells Esportius de Catalu-
nya (UCEC), integrada en el
Groupement Européen de
Coopération Territoriale-
Euroregió Pirineus Medi-
terrània (França), i el Club
Natació Banyoles, soci del
CESIE (Itàlia), per sengles

projectes d’inclusió social i
igualtat d’oportunitats; el
CAR de Sant Cugat, soci de
la Vrije Universiteit Brussel
(Bèlgica) en una iniciativa
de carreres duals; la Uni-
versitat Autònoma de Bar-
celona, sòcia d’aquest úl-
tim projecte i d’un altre de
la Panepistimio Thessalias
(Grècia) sobre la promoció
de l’activitat física entre els
joves, i la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalu-
nya, que col·labora amb
l’European Non-Govern-
mental Sports Organisa-
tion (Suècia) en un projec-

te per a afavorir la inclusió
de refugiats a Europa mit-
jançant l’esport. Per aca-
bar, la Fundació Pere Tar-
rés forma part del projecte
Play, de la Suomen Moni-
kulttuurinen Liikuntaliitto
ry finlandesa, que treballa
per promoure l’esport de
base i el voluntariat.

Les diverses sessions
pràctiques de difusió
d’Erasmus+ Sport organit-
zades per la Secretaria Ge-
neral de l’Esport, els con-
tactes realitzats en l’Info-
Day a Brussel·les per re-
presentants del Consell Ca-

talà de l’Esport i d’entitats
esportives, i l’alt nivell dels
projectes presentats per
les entitats catalanes han
donat els fruits esperats. El
finançament europeu per-
met als agents esportius
treballar per a la projecció
internacional de l’esport
català i per a la millora i
creixement dels clubs, ins-
titucions i la resta d’enti-
tats i organismes que fan
rutllar el sector esportiu de
Catalunya.

Actualment, sis projec-
tes liderats o amb partici-
pació d’entitats catalanes

reben ajuts d’aquest pro-
grama europeu i es troben
en procés de desenvolupa-
ment. El Consell Català de
l’Esport té previst convo-
car a finals d’any una nova
sessió informativa sobre
els ajuts europeus en l’àm-
bit esportiu, on es donarà
a les entitats i organitza-
cions esportives assesso-
rament sobre el programa
Erasmus+ Sport i les noves
directrius establertes per
la EACEA en la convocatò-
ria 2017.

La UE va endegar l’any
2014 el programa Eras-
mus+ 2014-2020, que im-
plica diversos organismes
de la Generalitat, incloent
l’esport amb el triple ob-
jectiu d’abordar amenaces
transfrontereres per a la
integritat de l’esport (do-
patge, compra de partits i
violència, intolerància i
discriminació), promoure i
donar suport a la bona go-
vernança en l’esport i a les
carreres duals dels espor-
tistes, així com promoure
el voluntariat esportiu, la
inclusió social, la igualtat
d’oportunitats i la cons-
ciència de la importància
de l’activitat física com a
millora de la salut, a través
de l’increment de la parti-
cipació i la igualtat d’accés
a l’esport per a tothom.

Deu entitats catalanes rebran finançament de la Comissió Europea per
impulsar projectes dins del programa Erasmus+ Sport 2016

Ajuts europeus per millorar
l’esport

El representant territorial
de l’Esport a Lleida, Joan
Segura, va assistir al parc
de la Mitjana de Lleida a
les Supercurses by the Fa-
mily Run, celebrades amb
més de 1.500 participants
de totes les edats. Les Su-
percurses fomenten la
pràctica esportiva conjun-
ta entre famílies per enfor-

tir els seus vincles, crear
hàbits saludables des de la
infància i promoure la in-
clusió social. La Secretaria
General de l’Esport ha col-
laborat al costat del Club
Super3 en aquesta activi-
tat, organitzada per Kapti-
vasports, que té com a an-
tecedent la Family Run i
que aquest any 2016 s’or-

ganitza amb el suport dels
consells esportius.

Durant tot el matí,
grans i petits van poder

gaudir de les activitats
programades, com ara la
cursa sobre rodes, pensa-
da per aquells que necessi-

ten moure’s en cadira de
rodes o en vehicle especial
per a minusvàlids. També
es va celebrar la cursa

d’adults amb tres opcions
per escollir: córrer amb els
fills, córrer 2.100 metres o
córrer-ne 5.000. Final-
ment, van tenir lloc la cur-
sa d’infants d’entre 11 i 14
anys, la d’entre 7 i 10 anys i
la d’entre 3 i 6 anys,
aquests darrers fent tot el
recorregut agafats de la
mà d’un adult.

En acabar les curses, va
començar la superfesta
amb activitats, jocs i músi-
ca per a tothom. Joan Se-
gura va estar acompanyat
de l’alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, i el regidor de Sos-
tenibilitat, Fèlix Larrosa,
entre d’altres. Després de
Barcelona i Lleida, la dar-
rera supercursa del 2016
tindrà lloc a Girona el diu-
menge 27 de novembre.

Les Supercurses se celebren per
primera vegada a Lleida amb

1.500 participants de totes les
edats

Esport i valors en
família

Supercurses (Aj. de Lleida)

Activitat del Cebllob (Cebllob)


