
  

 

Av. dels Països Catalans, 40-48 
08950 Esplugues de Llobregat 
Tel. 93 480 49 00 

 

Organitza 

Consell Català de l’Esport, Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, 

Generalitat de Catalunya, de forma coordinada amb les representacions territorials de 

l’Esport a les comarques. 

Dies, horaris i llocs 

S’han programat 6 cursos al territori, que es duran a terme a: 

 Lleida: dimarts 01/03/22 (sessió virtual plataforma Teams, de 16.00 a 18.00 hores, més 2 

hores de treball autònom) i dijous 03/03/22 (sessió presencial, de 16.00 a 20.00 hores). 

Lloc sessió presencial: INEFC - Lleida, Sala Màsters. La Caparrella, s/n. Lleida. 

Contacte: esports_lleida@gencat.cat. Tel. 973 03 29 71. 
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 Barcelona: dimarts 15/03/22 (sessió virtual plataforma Teams, de 16.00 a 18.00 hores, 

més 2 hores de treball autònom) i dijous 17/03/22 (sessió presencial, de 16.00 a 20.00 

hores).  

Lloc sessió presencial: INEFC - Barcelona. Av. de l’Estadi, 12 - 22. Barcelona. 

Contacte: esports_barcelona.presidencia@gencat.cat. Tel. 93 303 59 91  

 Tarragona: dimarts 22/03/22 (sessió virtual plataforma Teams, de 16.00 a 18.00 hores, 

més 2 hores de treball autònom) i dijous 24/03/22 (sessió presencial, de 16.00 a 20.00 

hores).  

Lloc sessió presencial: Delegació del Govern, Sala Pau Casals. C/ Sant Francesc, 3, 

Tarragona.  

Contacte: esports_tarragona.presidencia@gencat.cat. Tel. 977 25 14 87.   

 Girona (Salt): dimarts 29/03/22 (sessió virtual plataforma Teams, de 16.00 a 18.00 hores, 

més 2 hores de treball autònom) i dijous 31/03/22 (sessió presencial, de 16.00 a 20.00 

hores). 

Lloc sessió presencial: EUSES - Salt. C/ Francesc Macià, 65, Salt. 

Contacte: mrubinatm@gencat.cat. Tel. 677 25 37 33. 

 Terres de l’Ebre (Tortosa): dimarts 19/04/22 (sessió virtual plataforma Teams, de 16.00 

a 18.00 hores, més 2 hores de treball autònom) i dijous 21/04/22 (sessió presencial, de 

16.00 a 20.00 hores).  

Lloc sessió presencial: Delegació de Govern, Sala Terres de l’Ebre. Plaça Gerard Vergés, 

1, Tortosa. 

Contacte: esportsterresebre.presidencia@gencat.cat.Tel. 977 49 56 40. 

 Lleida - Pirineus (La Seu d’Urgell): dimarts 26/04/22 (sessió virtual plataforma Teams, 

de 16.00 a 18.00 hores, més 2 hores de treball autònom) i dijous 28/04/22 (sessió 

presencial, de 16.00 a 20.00 hores).  

Lloc sessió presencial: Edifici Les Monges, 2a planta. Pl. Les Monges, 2, La Seu d’Urgell. 

Contacte: esports_lleida@gencat.cat. Tel. 973 03 29 71. 

 

Format, càrrega lectiva i certificació d’assistència 

La formació és durà a terme en format mixt i cada curs inclourà 2 sessions. La primera 

sessió es farà en format virtual (les persones inscrites rebran l’enllaç el mateix dia al 

matí per connectar-se a la videoconferència) i, la segona en format presencial, en el lloc 

i horari assenyalat en l’apartat anterior. La càrrega lectiva total de cada curs serà de 8 

hores.  

Per obtenir la certificació oficial d’assistència de l’Escola Catalana de l’Esport, del 

Consell Català de l’Esport, de la Generalitat de Catalunya, caldrà haver assistit almenys 

al 80% de la formació. 
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Objectius 

L’objectiu dels cursos és formar professionals que treballen l’àmbit de l’esport en centres 

educatius i entitats esportives, que desenvolupen tasques educatives i de gestió, i posar 

al seu abast eines que els permetin conèixer i reconèixer l’existència de la violència 

sexual a l’esport, identificar-la, parlar-ne i actuar per a la prevenció dels abusos, 

l’assetjament sexual, les discriminacions, les desigualtats i els estereotips. 

A partir de l’exposició de la formadora, mitjançant una metodologia cooperativa, es pretén 

incentivar la reflexió i el debat entre les persones participants en els cursos. El treball, 

proposat amb grups reduïts, contribuirà a crear un entorn propici per a l’aprofundiment de 

la discussió sobre l’assetjament sexual a l’esport i permetrà atendre qüestions tècniques 

relatives a l’elaboració de protocols de prevenció, detecció i actuació en casos 

d’assetjament sexual. 

Persones destinatàries 

Professionals i persones que treballen al voltant de l’esport i l’activitat física en centres 

educatius, associacions esportives escolars i entitats esportives, personal tècnic esportiu 

inscrit al ROPEC, professorat d’Educació Física i directius i directives d’entitats. 

Inscripció i finançament del curs 

Les places de cada curs són limitades a 25 persones i es respectarà l’ordre d’inscripció. 

Els cursos són gratuïts però és necessari tramitar la inscripció màxim TRES dies abans 

de l’inici de cada curs, en el següent enllaç: https://esport.gencat.cat/cursos-RT 

L'activitat està finançada amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad 

mitjançant la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (Pacte 

d’Estat contra la Violència de Gènere PEVG 2022). 

 

Un cop formalitzada la inscripció i obtinguda la plaça, en cas de no poder assistir per 

qualsevol motiu, cal comunicar-ho al telèfon 973 03 29 71, per alliberar la plaça. 

S’obsequiarà les persones participants amb un exemplar de la guia elaborada pel Consell 

Català de l’Esport, “La violència sexual a l’esport. Guia per a persones adultes. (Re) 

conèixer, parlar i actuar”. 
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Programa 

Bloc 1. Sensibilització com a part de la política de protecció 

1. La violència sexual a l’esport. Una realitat?  

a) Conceptes bàsics, tipus de violència i marc legal 

b) Premisses bàsiques 

2. Com podem detectar i prevenir les violències sexuals? 

3. Quines actuacions hem de fer davant de casos de violència? Recomanacions i 

serveis d’atenció 

 

Bloc 2. Actuem davant la violència sexual 

1. Elaborem una política de protecció: eines per prevenir, per detectar i per intervenir 

a) Protocols 

b) Altres eines 

2. Per últim, difusió! 

 

Formadora 

 
 Anna Rovira Puig 

 Graduada en Dret i Criminologia. Universitat de Girona. 

 Cursant el Máster Universitario en Problemas Sociales (UNED). 

 Col·labora amb el Grup de Recerca GISEAFE (INEFC). 

 Professional dedicada a la consultoria d’entitats esportives en projectes de gènere.  

 Formadora sobre prevenció, detecció i actuació enfront les violències sexuals. 

 

 


