
Sessió informativa (convocatòria 2022) 

Jornada “Oportunitats de finançament europeu per a entitats esportives 
amb el Programa Erasmus + Esport” 

Dia i hora: dimarts 8 de febrer de 2021, de 16.00 a 18.00 hores  

Organitza: Consell Català de l’Esport (Generalitat de Catalunya) 

Lloc: plataforma digital ZOOM (Escola Catalana de l’Esport) 

Programa 

Benvinguda institucional 

 Anna Caula, secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física.

Convocatòria Erasmus+ Esport 2022. Principals novetats, objectius i prioritats 

 Jordi Escribà, de la consultora B.Link - Barcelona Strategic Projects.

L’experiència d’entitats catalanes en projectes Erasmus+ Esport 

 Projecte 2020-2021 "U!ACTIV: Active Citizens in European Cities", de l’Associació 
Esportiva Ciutat Vella AECV. A càrrec de Rodrigo Pinto.

• Projecte 2020-2021 "SIMCAS: Social Inclusion Methodology in Critical Areas via
Sport", del Consell Esportiu Pla de l’Estany. A càrrec de Nuria Diaz i Xavier Batchellí.



   

 Projecte 2020-2022 "SPIRIT: Sport & Psycho-social Initiative for Inclusive Training", 
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya UFEC. A càrrec de Milena De Murga. 

 Projecte 2020-2021 "OK PORTERS", de l’Hoquei Club Valls. A càrrec de Roger Molina. 

Convocatòria Erasmus+ Esport 2022. Enfocament tècnic i pressupost 

   Jordi Escribà, de la consultora B.Link - Barcelona Strategic Projects. 

Torn obert de preguntes 

Cloenda de la jornada 

   Conxita Font, responsable de fons europeus. Secretaria d'Acció Exterior del Govern.  

   Aleix Villatoro, director del Consell Català de l'Esport, de la Generalitat de Catalunya.  

 

Conducció: Florianne Yvon, de la consultora B.Link - Barcelona Strategic Projects. 

 

Inscripcions 

La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu a 

https://esport.gencat.cat/erasmus-jorn-2022. Les persones inscrites rebran el mateix dia de la 

Jornada, al matí, l’enllaç de la plataforma Zoom per connectar-s’hi. 

El termini d’inscripció finalitza el dia 4 de febrer de 2022, abans de les 12.00 hores. La 

inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. En cas de no tenir plaça, podreu seguir la 

Jornada pel canal de Youtube d’Esports de la Generalitat de Catalunya. 

Informació complementària 

Persones destinatàries: professionals de tots els àmbits de l’esport, responsables tècnics 

esportius d’ajuntaments, federacions esportives, consells esportius, universitats, clubs i 

associacions esportives, empreses de gestió esportiva, persones col·legiades, etc. 

La Jornada és gratuïta i està inclosa en el Pla de Formació Continuada 2022 de l'Escola 
Catalana de l'Esport, que emetrà certificat oficial d'assistència a les persones que ho 
sol·licitin prèviament en el moment de fer la inscripció. 

Per obtenir més informació sobre la Jornada, podeu contactar mitjançant el correu electrònic 
mercecaba@gencat.cat,  o bé trucar al telèfon 93 839 78 02. 
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