
13 de desembre de 2012  l  17:30 h.
COSMOCAIXA

Avinguda Diagonal, 626, 4t 1ª
08021 Barcelona
Tel. 93 240 11 22 - Fax 93 240 11 23
www.fapel.net

ORGANITZEN  les Federacions de Pares i Mares d’alumnes de Catalunya: COL·LABORA

C/ Isaac Newton, 26
Barcelona 
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 73



L’esport és una de les activitats humanes que més engresquen a la societat en general. Des de l’esport d’alta competició, 
que mou molts interessos tant econòmics com patriòtics o de pertinença, fins a l’esport amateur dels nois més menuts del club 
del barri més allunyat.

Tradicionalment, l’imaginari popular ha vinculat sempre esports amb valors, i no està mancat de raó. Però des de fa uns anys, 
aquesta vinculació s’ha vist esborronada per la introducció d’altres valors que, sovint, passen per damunt: la victòria per damunt 
de tot, la manca de respecte al contrari, l’esport com a vehicle de fama i fortuna...

Els impulsors d’aquests seminari estem convençuts que es poden educar i formar els valors a través de l’esport d’una 
manera intencional. Hem de poder arribar als grans valors finalistes de l’esport a través de treballar individual i col·lectivament 
els valors instrumentals que el basteixen.

Les federacions de pares i mares de Catalunya volem fer èmfasi en aquest àmbit, i és per això que volem debatre-ho amb els 
professionals de l’educació de l’esport, les administracions, clubs, etc.

17:30 Recepció i registre

17:45 Inauguració

18:00  Conferència Inaugural. El paper de la família 
i els entrenadors en la transmissió de valors en 
l’esport. Dr. Jaume Cruz Feliu, Catedràtic de Psicologia 
de l’Esport, Universitat Autònoma de Barcelona.

19:05 Taules Rodones
• Taula tècnica per monitors, mestres i professors
 Moderador: Dr. Carlos González, professor de l’INEF
 Ponents:  Sr. Xavier Garcia. Federació Catalana de Bàsquet.
  Sr. Carles Folgueroles. Director de La Masia.
   Sr. Juan Antonio Abad. Mestre i membre de la 

Fundació Brafa.

• Taula per a famílies
 Moderador:  Dr. Ignasi de Bofarull. Professor de la UIC.
 Ponents:   Sr. Ricardo Pujol. Coordinador Rugby Sant Cugat.
   Sr. Aleix García. Director de l’Escola de futbol RCD 

Espanyol. Durant 3 mesos coordinador del futbol base.
  Sr. Rafael Cervera. Periodista esportiu.

20:10 Conclusions i cloenda 
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