
 

PRESENTACIÓ 
 

L’any 2014 celebrem la commemoració dels fets succeïts al 1714. El 
Tricentenari posa en valor la identitat del poble català, amb un 
projecte col·lectiu basat en uns valors comuns, que té la voluntat de 
donar a conèixer i difondre uns fets que han marcat la història dels 
nostres costums, de les nostres institucions, de les nostres lleis i de 
la llengua pròpia del nostre país.  
 
Les actuacions relacionades amb el món de l’esport es troben dins 
de l’eix festiu, participatiu i simbòlic i es concentren en el Campus 
esportiu del Tricentenari. Aquest vol esdevenir el paraigua 
conceptual que dóna aixopluc a totes aquelles iniciatives esportives 
que es proposin per tal de commemorar el Tricentenari durant l’any 
2014.  
 
La Secretaria General de l’Esport, a través de l’Escola Catalana de 
l’Esport, organitza dues taules rodones, lligades amb els eixos de la 
política esportiva del Govern, amb el propòsit de poder reflexionar 
sobre el paper de l’esport i l’activitat física a la nostra societat. Són 
les següents:  
 
L’ESPORT COM A MOTOR DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA 
Dimarts 17 de juny de 2014 
 
L’ESPORT COM A FONT DE SALUT I BENESTAR 
Dimecres 17 de setembre de 2014 
 
Les aportacions a les taules rodones han de servir per trobar noves 
estratègies i perspectives de treball, que ens permetin millorar 
l’esport català. 
 
 

Ivan Tibau i Ragolta 
Secretari general de l’Esport 
 

 
PROGRAMA 
 
17.00h  Acreditació dels participants 

 

17.14h  Benvinguda i presentació 

 Sr. Ivan Tibau, secretari  general de l’Esport. 
 

17.30h  Presentació de la taula rodona  

  Sr. Xavier Bonastre,  periodista. 

17.40h Taula rodona “L’ESPORT COM A FONT DE SALUT I 

BENESTAR”  

 
Participants:  

 
Sra. Vicky Pons, metge especialista en medicina de 
l’esport del Departament de Fisiologia i Nutrició del CAR de 
Sant Cugat.    
 
Sr. Josep Lluís Layola,  esportista en actiu afectat per una 
esclerosi múltiple. 

 
Sr. Xavier Peirau, metge especialista en medicina de 
l’esport i professor d’activitat física i salut  a l’INEFC  Lleida. 

 

 

18.30 h  Torn obert de paraules 

 

18.45 h  Conclusions i tancament de la taula rodona 

 

 

 

 



INSCRIPCIONS 
 
Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es marquen a continuació 
abans del 16 de setembre de 2014 
 

Escola Catalana de l’Esport 
Telèfon: 93 480 49 00         Fax:  93 480 49 14 
(Població) 08950  Esplugues de Llobregat 
Contacte escola.presidencia@gencat.cat 
 

Inscripció gratuïta. I un petit obsequi del Tricentenari. 

Cognoms: 

Nom: 

NIF: 

Adreça: 

Població: 

Codi postal: 

Telèfon: 

correu-e: 

Procedència: 

 
La Jornada forma part del Pla de formació continuada de l’Escola Catalana de 
l’Esport. Es lliurarà un certificat oficial d’assistència a les persones inscrites 
prèviament. 
 

Destinataris:  
Professionals de tots els àmbits de l’esport i la salut. Gestors i responsables 
tècnics de federacions esportives, de consells esportius, d’universitats, de clubs, 
d’associacions esportives i empreses de gestió esportiva. 
 

Data i horari de la jornada: 
Data: 17 de setembre de 2014 
Horari: de 17.14 a 18.45 
 

Lloc de realització:  
Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet 
Carrer de Buenos Aires, 56, 08036 Barcelona    

  
 

Taules rodones sobre els eixos de 
la política esportiva de la 

Secretaria General de l’Esport 
 
 

“L’esport com a font de salut i 
benestar”  

   

Campus esportiu del  Tricentenari    
http://campusesportiu.tricentenari.cat/  

 
 
 

Organitza: SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT 
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