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L’Agència Executiva en
l’Àmbit Educatiu, Audiovi-
sual i Cultural (Eacea), de-
pendent de la Comissió Eu-
ropea, ha publicat els re-
sultats de les entitats que
rebran ajuts europeus com
a líders de projectes espor-
tius en el marc de la convo-
catòria 2018 del programa
Erasmus+ 2014-2020, cinc
de les quals són catalanes,
de manera que amb les se-
ves accions ajudaran a la
internacionalització de l’es-
port de Catalunya.

Entre les beneficiàries,
hi ha la Fundació Tarrago-
na 2017, per la promoció
del voluntariat esportiu du-
rant els Jocs Mediterranis
Tarragona 2018; l’Institut
Nacional d’Educació Física
de Catalunya (Inefc), per la
promoció dels jocs i els es-
ports tradicionals euro-
peus, i per la millora del
bon govern en l’esport;
l’Associació Esportiva Car-
les Vallbona de Granollers,
per la promoció de l’edu-
cació a través de l’esport,
amb especial atenció al
desenvolupament d’habili-

tats, així com el suport a
la implementació de les
carreres duals d’atletes; el
Club Natació Banyoles, per
la promoció de l’educació
a través de l’esport, amb
especial atenció al desen-
volupament d’habilitats i
competències, i l’Associació
Ecoserveis, per la promo-

ció del voluntariat en l’es-
port, concretament amb el
projecte ‘Playing Green’.

D’altra banda, també re-
bran el suport econòmic
europeu dos projectes en
què la Secretaria General
de l’Esport (SGE) participa
com a sòcia. Es tracta, en
primer lloc, de la iniciativa

liderada per l’European
Plataform Sport Innovation
(EPSI) de Bèlgica, que, sota
el títol ‘BIG4Sport: Building
innovate governance for
sport’, vol reforçar les ca-
pacitats de bona governan-
ça de les organitzacions
esportives en col·laboració
amb patrocinadors públics

i privats, i aconseguir una
cooperació estable.

I, en segon lloc, el pro-
jecte ‘W4AL: Walk for all
for life’, encapçalat pel
Centro Sportivo Italiano
(CSI), centrat en la creació
d’apps per fomentar els hà-
bits saludables entre el
col·lectiu de joves entre

14 i 19 anys, i vinculat a la
formació reglada d’ense-
nyaments esportius.

Des de l’inici del progra-
ma Erasmus+Sport, l’any
2014, més de 50 projectes
amb el lideratge o la parti-
cipació d’entitats catalanes
han rebut fons europeus. El
programa té com a objec-
tiu generar, compartir i di-
fondre experiències i co-
neixements sobre diversos
aspectes que afecten l’es-
port a escala europea.
També persegueix incre-
mentar la participació en
l’esport i l’activitat física,
augmentar les capacitats i
l’ocupabilitat, així com mo-
dernitzar l’educació, la for-
mació i el treball juvenil.

Els ajuts de la Comissió
Europea a través d’aquest
programa se cenyeixen a
projectes de les categories
següents: activitats físi-
ques per a la millora de la
salut, carrera dual en l’es-
port i voluntariat, lluita
contra el dopatge i bon go-
vern, i inclusió social i lluita
contra la violència, el racis-
me i la discriminació.

La Comissió Europea continuarà finançant entitats catalanes aquest 2018
per projectar l’esport català a l’exterior

Nova convocatòria d’ajuts del
programa Erasmus+Sport

El secretari general de l’Es-
port, Gerard Figueras, es
va reunir amb el palista
Jordi Morales i el va felici-
tar pel títol mundial para-
límpic de tennis de taula en
la classe 7, el primer de la
seva dilatada trajectòria,
que es va adjudicar el cap
de setmana passat en el
campionat disputat a Las-

ko (Eslovènia). Acompa-
nyat del director del Con-
sell Català de l’Esport, Toni
Reig, Gerard Figueras va
conèixer les sensacions de
Morales després de sumar
aquesta històrica medalla,
fruit d’una actuació molt
brillant durant tot el tor-
neig, en la final del qual va
derrotar clarament l’holan-

dès Jean-Paul Montanus
per tres sets a zero (11-4,
16-14 i 11-4). Jordi Morales,
jugador i director tècnic de
la secció de tennis de taula
del CN Sabadell, acumula
cinc participacions en Jocs
Paralímpics –amb una pla-
ta i un bronze– i diversos tí-
tols europeus, però mai ha-
via regnat en un mundial.

Primer i merescut mundial
El secretari general de l’Esport felicita Jordi

Morales pel títol mundial paralímpic de tennis de
taula assolit a Eslovènia

Trobada

Erasmus+Sport va néixer el 2014


