Dossier de premsa

Presentació
L’objectiu d’aquest projecte liderat pel Club Natació Banyoles és desenvolupar un programa
pilot innovador de suport a les carreres duals. Un programa que combina, de manera òptima, l’entrenament i l’ensenyament d’alta qualitat dels joves esportistes que practiquen esports
aquàtics com el piragüisme, el rem o la natació. El programa es dirigeix a esportistes d’entre
14 i 21 anys, una edat determinant en què tenen lloc canvis esportius, acadèmics, psicològics,
socials i professionals.
En total més d’un centenar d’esportistes provinents de tres clubs associats provaran el programa pilot recolzats per diferents experts, que estaran subordinats a la figura del coordinador
de serveis de carreres duals, el principal encarregat d’integrar els serveis mèdics, psicològics,
educatius i d’altres que proporcionaran els clubs.
La intenció principal és que els esportistes puguin compaginar la carrera esportiva i l’acadèmica
al màxim nivell, i això serà possible amb el suport dels seus clubs, perquè en un futur, puguin
combinar el món de l’entrenament esportiu i el laboral de la millor manera possible.
Aquest projecte, que es desenvoluparà fins al 2018, col·labora directament amb el Pla d’acció
de carreres duals de la UE, ja que es creen iniciatives pilot, es posen en pràctica, es recullen
les lliçons apreses i finalment es difonen al públic europeu més rellevant. Les accions que s’hi
proposen estan totalment inspirades i adaptades a les Directrius sobre Carreres Duals de la UE.
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Club Natació Banyoles
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, així com una de les més importants de Catalunya. Actualment compta amb més de 10.000 associats.
Les modalitats esportives que s’hi practiquen avui dia són: la natació, el rem, el piragüisme, el
waterpolo, el triatló, l’atletisme, el salvament i socorrisme i el caiac polo, i es compta amb més
de 500 esportistes federats.
Del seu llarg historial esportiu, cal destacar l’organització a l’any 1961 del Campionat d’Europa
d’Esquí Nàutic, el Campionat del Mediterrani el 1966 i el Campionat del Món, d’aquest esport,
l’any 1971. El 1966 es celebrà el Campionat del Món de Motonàutica i el 1985 el Campionat
Sènior de Rem que obrirà les portes a ser la subseu de rem en el Jocs Olímpics de Barcelona.
Aquesta nominació va fer que l’any 1991 s’organitzés i, al mateix temps servís com a prova test,
el Campionat del Món Juvenil de Rem. Des de l’any 1944 té lloc el mes de setembre la tradicional Travessia de l’Estany de Banyoles, que aplega a més de 2.000 participants, fent-la una de
les més concorregudes de l’Estat i d’Europa.
Arran dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 i en ser-ne elegida seu de rem, l’any 1991 es van
reformar i ampliar les instal·lacions donant lloc a un modern complex sòcio-esportiu de més de
6.000 m2 de superfície construïda, situada arran de l’Estany de Banyoles. Unes instal·lacions
que acullen cada any clubs, universitats i seleccions europees tant de rem com piragüisme,
natació i altres esports.
De l’extens i brillant currículum d’esportistes es pot destacar el nedador, Joaquim Pujol, olímpic
als Jocs de Tòquio de 1964 i que fou el primer esportista olímpic gironí i, la medalla d’argent en
rem aconseguida als Jocs Olímpics de Los Angeles de l’any 1984, aconseguida per Fernando
Climent i que va ser la primera medalla olímpica aconseguida en aquest esport. La llarga trajectòria esportiva ha fet que d’entre els seus esportistes n’hagin sorgit una vintena d’olímpics
fins al moment.
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Partners
El projecte ICDC, liderat pel Club Natació Banyoles, s’està duent a terme juntament amb quatre
socis més de diferents països europeus. En concret, es tracta de l’Istituto per la ricerca sociale
di Milano (Itàlia), AUAS Amsterdam (Holanda), Club Bled (Eslovènia), i Aviron Perpinyà (França).
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Objectius
· Facilitar la combinació entre l’educació i l’entrenament d’alt nivell de joves esportistes.
· Integrar el suport mèdic, psicològic i educatiu necessaris per al bon funcionament.
· Contribuir al futur laboral dels esportistes.
· Allargar la vida esportiva.
· Difondre els coneixements adquirits.
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Participants
En aquesta primera edició, participen al programa un centenar d’esportistes de tres clubs europeus. En concret, 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 de Perpinyà i Eslovènia són tots de rem.
· 68 del Club Natació Banyoles
· 25 de l’Aviron Perpinyà
· 25 del Club Bled
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Seminaris
El projecte contribueix directament en l’estratègia de la Unió Europea sobre Carreres Duals
dissenyant iniciatives pioneres, posant-les en pràctica, observant els resultats i finalment divulgant-les als principals actors a nivell europeu.
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...
Aquestes sessions es dirigeixen a:
· Joves esportistes.
· Professionals de tots els àmbits de l’esport: responsables tècnics de federacions esportives,
consells esportius, associacions esportives, empreses de gestió esportiva...
· Famílies dels esportistes.
· Professionals del món acadèmic.
Tota la documentació que generin aquestes sessions estaran a la disposició de qualsevol persona interessada al web www.icdc.eu.
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Web
El projecte ha dissenyat un web per tal que sigui un punt de trobada entre tots els agents implicats: 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.
El web, desenvolupat per Tothomweb i amb disseny gràfic de Clara Gispert, compta amb un
plus d’accessibilitat. Es tracta d’una pàgina amb un disseny que 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.
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Contacte

ICDC - Club Natació Banyoles
Pg. Antoni Gaudí, 3 - 17820 Banyoles
Tel. 00 34 972 57 08 59
info@icdc.eu
www.icdc.eu

facebook.com/innovativeclubsfordualcareers

instagram.com/innovativeclubsfordualcareers

Comunicació i Premsa
Alter Sinergies
comunicacio@altersinergies.com
671 384 584
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