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L’auditori Rafael Nebot
del Consell Català de l’Es-
port, a Esplugues de Llo-
bregat, acollirà el proper
13 de desembre, a les sis
de la tarda, una nova ses-
sió pràctica sobre la con-
vocatòria 2017 d’ajuts eu-
ropeus a projectes espor-
tius en el marc del pro-
grama Erasmus+ 2014-
2020. També s’exposaran
els projectes de les enti-
tats catalanes que actual-
ment gaudeixen de finan-
çament de la Comissió
Europea mitjançant
aquesta via.

Amb aquesta sessió
pràctica, dirigida a pro-
fessionals de tots els àm-
bits de l’esport, responsa-
bles tècnics esportius
d’Ajuntaments, federa-
cions, consells esportius,
universitats, clubs i asso-
ciacions esportives, em-
preses de gestió esporti-
va, persones col·legiades,

etc., la secretaria general
de l’Esport vol oferir als
agents esportius del país
una visió global de les
oportunitats que Eras-
mus+ ofereix per a la pro-
jecció internacional de
l’esport català i per a la
millora i creixement dels
clubs, institucions i la res-
ta d’entitats i organismes
que fan rutllar el nostre
sector esportiu. Les ins-
cripcions ja estan obertes
al web esport.gencat.cat.

L’activitat pretén aju-
dar a orientar les entitats
i organitzacions esporti-
ves en els tràmits per
idear i accedir als ajuts
del programa Erasmus+
Sport, el programa comu-
nitari d’educació, forma-
ció, joventut i esport que
pretén augmentar les ca-
pacitats i l’ocupabilitat
dels alumnes, així com
modernitzar l’educació,
la formació i el treball ju-

venil.
Per tal d’acostar de

forma pràctica el proce-
diment d’accés i la tipolo-
gia d’actuacions que po-
den acollir-se a ajuts
d’Erasmus+, en la sessió
hi intervindrà Jordi Escri-
bà, assessor expert en fi-

nançament de projectes
europeus. El gruix de la
sessió consistirà en l’ex-
posició de quatre iniciati-
ves esportives catalanes
que apliquen amb èxit
projectes que han rebut
aquest tipus d’ajuts. Es

tracta de l’associació Play
and Train, líder d’un pro-
jecte de surf adaptat; el
Club Natació Banyoles,
soci del projecte ‘Match:
Social Inclusion Oportuni-
ties’; la Fundació Pere
Tarrés, sòcia d’un projec-
te de promoció de l’es-
port de base per a la in-
clusió social, i el Consell
Esportiu Baix Llobregat,
líder del projecte Juga
Verd Play.

En la part final de la
trobada, se celebrarà una
taula rodona, i després
Conxita Font, responsa-
ble de Coordinació Inter-
departamental de la se-
cretaria d’Afers Exteriors
i de la Unió Europea de
la Generalitat, presentarà
el portal del govern
#FonsUECat, un servei
web que reuneix totes
les oportunitats de finan-
çament europeu dispo-
nibles.

Nova jornada informativa sobre
els ajuts 2017 del programa

Erasmus+ en el camp de l’esport
La sessió pràctica exposarà les oportunitats de creixement que ofereix

aquest programa als agents esportius del país

L’INEFC de Barcelona va
acollir la presentació del
III Congrés Nacional-I
Congrés Internacional de
Seguretat, Emergències i
Socorrisme: La qualitat
des de la prevenció i la
primera intervenció, que
se celebrarà al centre del
31 de març al 2 d’abril de
l’any vinent amb l’objec-
tiu central d’abordar la
qualitat des de la prime-
ra intervenció en situa-
cions d’emergència, ja
que aquest fet és clau
per reduir greus seqüe-

les i salvar moltes vides.
En la presentació hi

eren presents el director
de l’INEFC, Jordi Solà; el
professor Agustí Boixe-
da, coordinador del
comitè organitzador, i el
Dr. José Palacios, de l’IN-
EF de Galícia (UdC), di-
rector del congrés. Pos-
teriorment es va celebrar
una reunió de treball en-
tre el comitè organitza-
dor i el comitè científic.
En l’activitat també
s’analitzarà com garantir
aquesta qualitat, que

s’aconsegueix amb una
formació actualitzada i
evidenciada científica-
ment, per part dels pro-
fessionals d’aquest àm-
bit. Barcelona acull
aquest congrés després
de 20 anys sense fer cap
activitat semblant, i re-
unirà ponents i profes-
sors d’alt nivell acadèmic
i professional amb un
ampli historial en investi-
gacions, publicacions i
intervencions en tot ti-
pus d’activitats profes-
sionals i formatives.

Amb una metodologia
participativa, s’oferiran
ponències, tallers pràc-
tics en piscina i mar, i
diverses experiències

amb aplicacions pràc-
tiques directes. El con-
grés s’adreça als profes-
sionals de l’àmbit del so-
corrisme, seguretat,

emergències i als estu-
diants o titulats en segu-
retat i emergències i
ciències de l’activitat físi-
ca i de l’esport.

L’INEFC de Barcelona acollirà l’any vinent unes
jornades sobre la importància de garantir la

qualitat en les situacions d’emergència

Presentat el I Congrés
Internacional de Seguretat,
Emergències i Socorrisme

Presentació (INEFC)

L’activitat tindrà
lloc el 13 de
desembre, a les
sis de la tarda,
al Consell Català
de l’Esport


