
 

Inscrita en el programa Erasmus+ de la Unió Europea, la iniciativa compta amb la 
participació d’altres països com França, Eslovènia, Holanda i Itàlia  

 
MÉS D’UN CENTENAR D’ESPORTISTES PARTICIPEN AL 

PROJECTE INTERNACIONAL ‘INNOVATIVE CLUBS FOR DUAL 
CAREERS’ LIDERAT PEL CLUB NATACIÓ BANYOLES 

 
El programa, dirigit a joves d’entre 14 i 21 anys, vol potenciar conjuntament la carrera 

acadèmica i l’esportiva d’alt nivell 
 

 
Banyoles, 29 de setembre.- Facilitar la combinació entre l’educació i l’entrenament d’alt nivell de joves 
esportistes. Aquest és l’objectiu del projecte internacional ICDC (Innovative Clubs For Dual Careers), liderat 
pel Club Natació Banyoles i que 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 ICDC, els esportistes rebran 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. En una primer etapa, es dissenyarà com ha de ser l’estructura del treball en equip 
dels diferents experts que es troben al voltant dels esportistes i dels tres àmbits que giren al seu voltant: 
família, escola i club. Després començarà la fase d’intervenció orientada a l’entrenament, les habilitats i la 
resolució de problemes. 

 
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. L’objectiu 
principal: que no abandonin cap dels dos àmbits. 
 
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. 
 
 
Seminaris oberts 
El programa de treball inclou seminaris i sessions per reforçar aspectes clau en l’esport i els estudis, com la 
determinació d’objectius, la planificació del temps, la concentració... Tot plegat en una franja d’edat crítica en 
què tenen lloc nombrosos canvis a nivell acadèmic, esportiu, psicosocial i professional.  
 



 

El projecte contribueix directament en l’estratègia de la UE sobre Carreres Duals dissenyant iniciatives 
pioneres, posant-les en pràctica, observant els resultats i finalment divulgant-los als principals agents a nivell 
europeu. És per això que aquests seminaris es dirigeixen als professionals de tots els àmbits de l’esport, 
responsables tècnics de federacions esportives, membres de consells esportius, esportistes, als entrenadors, 
però també a persones de l’àmbit acadèmic, a la família i a tots els agents que hi puguin estar implicats. El 
primer seminari tindrà lloc el 15 de desembre a Amsterdam. 
 
El projecte compta amb un web ideat per tal que esdevingui un punt de trobada: www.icdc.eu. Un espai en 
què s’hi podrà trobar tota la documentació que es reculli al llarg del desenvolupament del projecte, així com 
alguns casos d’èxit d’esportistes que han combinat amb resultats òptims la seva carrera esportiva i 
acadèmica. 
 
La pàgina, desenvolupada per Tothomweb i amb disseny gràfic de Clara Gispert, compta amb un plus 
d’accessibilitat: el seu disseny facilita l’accés a persones que tenen una discapacitat temporal o constant 
(limitacions sensorials, físiques, neurològiques i cognitives, ja sigui fruit de malalties o de l’edat). D’aquesta 
manera, totes les persones hi poden navegar i interactuar sense barreres. 
 
El projecte ICDC, liderat pel Club Natació Banyoles va ser un dels seleccionats entre els més de 300 
projectes 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.  
 
El Club Natació Banyoles es va fundar el 30 de desembre de l’any 1925 i és la primera entitat social i 
esportiva de la comarca del Pla de l’Estany i una de les més importants de Catalunya. Actualment compta 
amb més de 10.000 associats i més de 500 esportistes federats. 
 
 
Per a més informació: 
Alda Rodríguez | Alter Sinergies 
comunicacio@altersinergies.com 
671384 584 


