
 

EL PROJECTE ICDC, LIDERAT PEL CLUB NATACIÓ 
BANYOLES, ORGANITZA UN SEMINARI INTERNACIONAL A 

AMSTERDAM SOBRE CARRERES DUALS 
 

Les jornades tindran lloc els propers dijous 15 i divendres 16 de desembre a l’Amsterdam 
University of Applied Sciences i comptarà amb jornades de treball, ponències i formacions 

 
Banyoles, 12 de desembre.-  El projecte ICDC, liderat pel Club Natació Banyoles, ha organitzat per als 
propers dijous 15 i divendres 16 de desembre, un seminari internacional sobre carreres duals a Amsterdam 
(Holanda). Durant dos dies, a través de jornades de treball, ponències i formacions es treballarà sobre 
diferents aspectes de les carreres duals (l’òptima combinació entre la carrera esportiva d’alt nivell i 
acadèmica) que duen a terme els joves esportistes inclosos en el programa pilot Innovative Clubs For Dual 
Careers. 
 
L’Amsterdam University of Applied Sciences serà la seu de les jornades programades pel projecte ICDC, que 
comptaran amb sessions de treball, es presentarà el programa de carreres duals, es podran seguir 
ponències de diverses personalitats del món de l’esport i una formació específica per a entrenadors i 
psicòlegs que treballen en carreres duals. Entre les ponències que s’hi duran a terme, destaca la conferència 
sobre l’estratègia de la Unió Europea sobre carreres duals, una xerrada sobre les millors pràctiques en 
carreres duals, i la presentació dels resultats de l’estudi Gold in Education and Elite Sports de la Vrije 
Univeriteit Brussel, entre d’altres. 

 
El projecte internacional ICDC pretén facilitar la combinació entre l’educació i l’entrenament d’alt nivell de 
joves esportistes. Des d’aquest curs s’aplica com a programa pilot en tres ciutat europees: Banyoles, 
Perpinyà i Bled. En aquesta primera fase, hi participen un centenar d’esportistes d’entre 14 i 21 anys de 
diferents modalitats esportives. En el marc del projecte, els esportistes reben suport de diferents 
especialistes coordinats per una persona responsable de carreres duals com a figura clau per integrar el 
suport mèdic, psicològic, educatiu i altres que puguin sorgir. El principal objectiu és combinar de forma 
exitosa la carrera acadèmica i l’esportiva dels atletes oferint el suport necessari des dels clubs, contribuint 
així al seu futur laboral i a allargar la vida esportiva. En aquesta primera edició, participen al programa un 
mínim de 68 esportistes del Club Natació Banyoles, 25 de l’Aviron Perpinyà (França) i 25 del Club Bled 
(Eslovènia). Pel que fa als de Banyoles, practiquen esports d’aigua com la natació, el piragüisme i el rem, 
mentre que els esportistes de Perpinyà i Eslovènia practiquen tots rem. 

 
El projecte ICDC, liderat pel Club Natació Banyoles va ser un dels seleccionats entre els més de 300 
presentats a la Unió Europea i compta amb la col·laboració de quatre socis europeus. A més del Rowing 
Club Bled (Eslovènia) i Aviron Perpinyà (França), té el suport de l’Istituto per la ricerca sociale di Milano 
(Itàlia) i de l’AUAS d’Amsterdam (Holanda). Està previst que el projecte s’allargui fins al 2018.  
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