Lloc
Seminari Europeu

SPORT FOR INCLUSION

Mercat Vell
Plaça Prat de la Riba, 6
08100 Mollet del Vallès, Barcelona
Com arribar:
https://goo.gl/maps/YVkPSXv2H3m

Inscripcions
Abans del divendres 10 de novembre de 2017
El preu per assistir a aquest seminari serà de 5,00 euros per participant.
Inclou: l’assistència a les Taules rodones i activitats programades del seminari.
No inclou: el dinar dels 3 dies del seminari.
L'ingrés de les inscripcions es farà al següent número de compte bancari:
Codi BIC BBVAESMMXXX · IBAN ES70 0182 8727 5102 0050 0812
Serà obligatori omplir el full d’inscripció disponible a l’adreça:
http://goo.gl/forms/2nzfto0LCgxPcHl02

M o l l e t d e l Va l l è s
d e l 1 5 a l 17 d e n o v e m b r e d e 2 017

i enviar el comprovant de transferència bancària a l’adreça
spin.seminar@gmail.com

Presentació
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.

Programa
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.

Dimecres
15 d e N o v e m b r e d e 2 017

Dijous
16 d e N o v e m b r e d e 2 017

09:00
Acreditacions i recepció dels assistents.

09:30
Taula rodona 2. Promotors i professionals de
l’activitat física i l’esport d’ADULTS que
afavoreixen la inclusió.

09:30
Inici de l’acte.
10:15
Presentació del projecte SPIN (SPort for
INclusion).
11:00
Pausa - cafè.
11:30
Taula rodona 1. Experiències d’inclusió a
través de l’activitat física i l’esport.
13:00
Dinar i final de la jornada.

11:00
Pausa - cafè.
11:30
Taula rodona 3. Promotors i professionals de
l’activitat física i l’esport d’INFANTS i JOVES
que afavoreixen la inclusió.
13:00
Dinar i final de la jornada.
21:00
Sopar institucional al Restaurant Pitapes.
Carrer Jacint Verdaguer 6, Mollet del Vallès.

Divendres
17 d e N o v e m b r e d e 2 017
09:30
Taula rodona 4. Polítiques esportives al
voltant de la inclusió a través de l’esport
(models esportius a cada país).
11:00
Pausa - cafè.
11:30
Presentació de les conclusions de l’estudi
del Projecte SPIN.
12:00
Presentació de les conclusions del
Seminari, les propostes, iniciatives i
recomanacions polítiques.
12:30
Acte de cloenda.

