
 

  
 

  

 

 

 
 



 

 
 

  
 

  

 

Els efectes que la crisi econòmica i financera actual està provocant sobre la qualitat de vida 

de les persones a Europa, reclamen una resposta unitària i realista de la societat civil i de 

les administracions públiques a tots els nivells. Una resposta que permeti mantenir la cohesió 

social i evitar el risc de fractura social als nostres països i regions. 

Davant d’aquesta situació, les associacions que liderem aquest projecte volem afrontar una 

sèrie de reptes de futur utilitzant les nostres fortaleses i potencialitats i detectant les nostres 

mancances i debilitats, recordant en tot moment que l’èxit depèn de nosaltres mateixos. 

Amb el projecte SPort for INclusion (SPIN) volem aprofundir en el coneixement de la 

realitat de l’esport com a eina d’inclusió social dels ciutadans de procedències diverses a les 

regions que formen part d’aquest projecte (Catalunya, Illes Balears, França i Itàlia), amb 

l’objectiu genèric d’establir un diagnòstic de la situació que permeti identificar les 

mancances específiques de cadascú i explorar estratègies per resoldre-les.  

Els objectius principals del projecte SPort for INclusion (SPIN) són:  

 Fomentar la inclusió social de persones immigrants i nouvingudes a través de 

l’esport de base i l’esport per a tothom. 

 Donar suport a la mobilitat de voluntaris/es, entrenadors/es, gestors/es i personal 

d’entitats i associacions esportives sense afany de lucre dels països participants del 

projecte.  

 Compartir i difondre experiències i coneixements sobre els diferents aspectes de 

l’esport a Europa, donant priorat a l’esport per a tothom i a l’esport base. 

En aquest seminari, la veu dels/les voluntaris/es, tècnics/ques, educadors/es, personal 

sanitari i dirigents esportius de les nostres associacions, que treballen per afavorir la inclusió 

de persones nouvingudes a través de l’activitat física, l’esport de base i l’esport per a 

tothom, serà escoltada i recollida en aquest projecte d’abast europeu i de col·laboració 

entre països.  

Volem que aquest projecte, des del seu disseny fins la seva execució sigui el reflex d’un 

ampli i ric procés participatiu a les regions de Catalunya, la Mediterrània, França i Itàlia. 
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MERCAT VELL  

Plaça Prat de la Riba, 6  

08100 Mollet del Vallès, Barcelona 

Com arribar: https://goo.gl/maps/YVkPSXv2H3m   



 

 
 

  
 

  

 

DIMECRES 15 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

9h  Acreditacions i recepció dels assistents 

9:30h  Inici de l’acte  

Presentació a càrrec de Jaume Domingo Planas, President de la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya (UCEC). 

Obertura de l’acte 

1. Josep Monràs Galindo, Alcalde de Mollet. 

2. Oriol Amorós i March, Secretaria d'Igualtat, Migracions i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

3. Jaume Domingo Planas, president de la Unió de Consells Esportius 

de Catalunya (UCEC) 

4. Enric Olivé Serret, Director de la Càtedra UNESCO pel Diàleg 

Intercultural Mediterrani de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona. 

5. Laurent FAFEUR, président du Comité Régional CRUSEP Occitanie 

(França) 

6. Francesco Aceti. President de l'Association Euroregional  USEP – 

UISP des Alpes Mediterranne'e. 

Pregó d’obertura del Seminari 

A càrrec del Sr. Oriol Amorós i March, Secretaria d'Igualtat, Migracions i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 

10:15h  Presentació del projecte SPIN (SPort for INclusion) 

A càrrec de Tere Cousillas de la Unió de Consells Esportius de Catalunya 

(UCEC), coordinadora del projecte SPIN (SPort for INclusion). 

11h  Pausa – cafè 

11:30h  TAULA RODONA 1. Experiències d’inclusió a través de l’activitat física 

i l’esport. 

Dinamitza: Silvia Montserrate, coordinadora la Càtedra UNESCO pel 

Diàleg Intercultural Mediterrani de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona. 

Ponents: 

1. Marta Lliteras Ruiz, Directora esportiva i entrenadora del Club 

de Rugby Majadahonda: El rugbi com a plataforma d’inclusió 

social. 



 

 
 

  
 

  

 

2. Soumaya Chaibi membre de la ONG "Convivència sense 

fronteres" i representant del projecte "Esport sense fronteres": 

Dones musulmanes que fan el pas: el dimecres atletisme 

3. Jose Luis (Lee) Redondo, Fundador del Projecte Can Peixauet 

Karate i president de la Associació Juvenil Karate Can 

Peixauet (AJKCP) de Santa Coloma de Gramenet: Can 

Peixauet Karate un projecte que canvia vides  

4. Haifa Tlili, Technique et Enjeux du Corps (TEC), Université Paris 

Descartes: "Pourquoi les jeunes filles des quartiers populaires ne 

pratiquent pas d'activités physiques?" 

13h  Dinar i final de la jornada 



 

 
 

  
 

  

 

DIJOUS 16 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

9:30h  TAULA RODONA 2. Promotors i professionals de l’activitat física i 

l’esport D’ADULTS que afavoreixen la inclusió 

Dinamitza: Victor Garcia, Director General del Consell de l’Esport Escolar 

de Barcelona. 

  Ponents: 

1. Franco Galliani, expresident de la UISP Alessandria d’Itàlia.  

2. Joaquin Verges, Director de l’Associació per a la Mediació 

Intercultural i Social amb Immigrants (AMISI): Inclusió social de 

Joves mitjançant la pràctica esportiva 

3. Noé Bastida. Investigador del Grup de Recerca GRIES de la 

Universitat Ramon Llull de Barcelona.  

4. Membre de la Unió de Consells Esportius de Catalunya a 

determinar. Els Jocs Populars 2018, l’esport per a tothom com 

a eina d’inclusió social. 

11h  Pausa – cafè 

11:30h TAULA RODONA 3. Promotors i professionals de l’activitat física i 

l’esport D’INFANTS i JOVES que afavoreixen la inclusió. 

Dinamitza: Sònia Rallo, Secretària Tècnica del Consell Esportiu Vallès 

Occidental Sabadell. 

Ponents: 

1. Laurent FAFEUR, président du Comité Régional CRUSEP 

Occitanie. La rencontre inter-écoles USEP: un outil pédagogique 

au service du Vivre Ensemble. 

2. Montse Vilella Cuadrada, regidora de Benestar Social de 

l’Ajuntament de Reus: Xarxa Esports als barris: una eina en la 

promoció de valors a Reus.  

3. Zouahir Zammouri i Artur Acevedo, president i vicepresident  

de l’Associació SUPERACCIÓ de Barcelona. Superacció. Triatló 

per a la inserció social. 

4. Belen Pérez Jiménez i Widad El Mhamdi Malki. Infermeres 

responsables del Projecte Comunitat i Salut de Salt COMsalut 

(Girona): Promoció l’activitat física des dels serveis de salut en 

un context d’alta immigració: el cas de Salt.  

5. Membre a determinar de la Generalitat de Catalunya. Patis 

oberts al barri. 

13h  Dinar i final de la jornada 



 

 
 

  
 

  

 

21h  SOPAR INSTITUCIONAL al Restaurant Pitapes. Carrer Jacint Verdaguer 6 de 

Mollet del Vallès: https://goo.gl/maps/12ATmqV3i2M2  

  

https://goo.gl/maps/12ATmqV3i2M2


 

 
 

  
 

  

 

DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

9:30h  TAULA RODONA 4. Polítiques esportives al voltant de la inclusió a 

través de l’esport (models esportius a cada país). 

Dinamitza: Jaume Domingo Planas, President de la Unió de Consells 

Esportius de Catalunya (UCEC) 

Ponents: 

1. Gerard Martí Figueras i Albà, Secretari General de la Secretaria 

General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.  

2. Xavier Bernard – Sans, Director General de l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània. 

3. Kamel Chibli, Vice Président Conseil Regional Occitanie en charge de 

l'éducation jeunesse et sport.  

4. Carles Gonyalons Sureda, Director General d’Esports i Joventut del 

Govern de Les Illes Balears. Esport i inclusió a les Illes Balears. 

5. Francesco Aceti. President de l'Association Euroregional  USEP – UISP 

des Alpes Mediterranne'e.  

11h  Pausa – cafè 

11:30h  Presentació de les conclusions de l’estudi del Projecte SPIN. 

A càrrec de Lourdes Rubio, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili 

de Tarragona 

12h Presentació de les conclusions del Seminari, les propostes, iniciatives i 

recomanacions polítiques. 

A càrrec de Jaume Domingo Planas, President de la Unió de Consells 

Esportius de Catalunya (UCEC). 

12:30h  Acte de cloenda 

A càrrec de les autoritats presents  


