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Descobreix quines han estat, al llarg del temps, les repercussions dels JJOO a la societat i 

l’entorn. Fins a quin punt els JJOO marquen un abans i un després en la transformació dels 

valors, educació, hàbits o qualitat de vida de la població? Tot això a la tercera edició d’un 

Seminari que té per objectiu discutir i reflexionar sobre l’impacte i l’herència dels JJOO des 

de diferents perspectives.  
 

Informació important COVID-19 
Degut a la inestabilitat de la situació actual amb la pandèmia del COVID-19, el seminari es 

celebrarà en format semi-presencial. En la inscripció serà necessari especificar si es prefereix 

assistir de manera presencial o no. 

PRESENCIAL: 

- L’aforament serà limitat i condicionat per l’estat en el que es trobi l’evolució de la 

pandèmia del COVID-19. 

- Per controlar l’aforament caldrà especificar les conferències a les que es vol assistir 

presencialment. 

- L’admissió dels inscrits s’informarà per correu electrònic i serà per estricte ordre 

d’inscripció. 

NO PRESENCIAL: 

- Les conferències s’emetran a través de Youtube. S’enviarà l’enllaç als inscrits. 

Presentació   
La finalitat del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona és difondre, formar i 

investigar al voltant de l’olimpisme, concretament la influència dels seus valors en l’àmbit 

educatiu. Rere aquest propòsit, les jornades d’educació i olimpisme neixen amb l’objectiu 

de submergir-se en l’estudi de l’esport al servei del desenvolupament harmònic de l’ésser 

humà. Acostar-nos a la vertadera doctrina olímpica ens permetrà conèixer l’essència dels 

seus valors i, alhora, ens aportarà recursos per a la seva aplicació educativa. 

 

Al voltant de l’esdeveniment esportiu mundial amb més repercussió hi trobem una filosofia 

de vida que combina l’esport, la cultura i l’educació. L’impacte que els Jocs Olímpics tenen 
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sobre la societat els converteixen en un potent agent educatiu, transmissor de realitats i 

facilitador del diàleg i la reflexió.  

 

En aquesta tercera edició, el Seminari d’Educació i Olimpisme té la finalitat de reflexionar 

sobre la transcendència dels Jocs Olímpics en la transformació de la societat. L’ascendent 

esportiu dels jocs, més enllà del seu consum en forma d’espectacle, pot tenir impacte en la 

població, essent reflex i promotor del canvi social. Tirarem enrere en el temps, 

contextualitzant històricament passades edicions dels Jocs Olímpics per tal de desvetllar 

quina ha estat la seva influència en la societat del moment i l’herència que ens han deixat. 

Especial atenció es posarà en els JJOO de Barcelona’92, en l’impacte que van tenir en tots 

els àmbits de la societat catalana, i sobretot a Banyoles, subseu dels JJOO’92 en l’especialitat 

de rem. No ens oblidarem de la situació excepcional del present amb la COVID-19, intentant 

descobrir què s’amaga darrere la suspensió dels JJOO de Tókio’20 i com s’afronta el futur en 

un context d’incertesa. La taula rodona amb esportistes olímpics, repassarà breument 

diferents transicions que els esportistes han d’afrontar al llarg de la seva carrera esportiva.  

 

Dirigit a...  
El principal públic destinatari són mestres, professors i estudiants d'educació física, 

filosofia, sociologia i història contemporània. Atès que el nostre objecte d'estudi es mou 

contínuament entre la recerca científica i el desenvolupament pràctic, el Seminari està obert 

a tota persona que pugui interès en l'Olimpisme i els seus valors culturals, com poden ser 

pedagogs i professionals vinculats a l'àmbit esportiu, universitari i polític. 

 

Inscripcions 
Inscripció gratuïta – places limitades. 

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/8QbNHZ1Pu2rpyVnn7 

Més informació: www.udg.edu/ceef @ dir.ceef@udg.edu 

Twitter: @udgceef   Hashtag: #IIISEO20 

El format del Seminari permet assistir durant tota la jornada o en conferències puntuals 

segons interès i perfil de l’assistent.  
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Ponents 
 

Dr. Conrad Vilanou Torrano. Catedràtic del Departament de Teoria i Història 

de l’Educació de la Universitat de Barcelona.  

 

Sr. Alejandro Blanco Bravo. President del Comitè Olímpic Espanyol i de la 

Candidatura de Madrid als Jocs Olímpics de 2020.  

 

Sr. Joan Solana i Figueras. Escriptor i polític català. Exprofessor de literatura 

a l'IES Pere Alsius de Banyoles. Alcalde de Banyoles de 1991 a 1999. Director 

dels programes olímpics de Banyoles. 

Sr. Fernando Climent Huerta. Remer participant a quatre Jocs Olímpics. 

Medalla de plata als JJOO de Los Angeles 1984. 

 

Sra. Esther Guerrero Puigdevall. Atleta del New Balance Team, participant 

als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016 i actual campiona d’Espanya 

d’atletisme en 1500 m i 800m. 

Sr. Joan Lleonart Montaña. Tècnic superior d'atletisme, director tècnic del 

Club Atlètic Manresa i entrenador de l'atleta olímpica Esther Guerrero. 

 

Sr. Mario Mola Díaz. Triatleta participant a dos Jocs Olímpics (Londres’12 i 

Rio’16). Campió del món de triatló els anys 2016, 2017 i 2018.  

 

Sra. Carolina Routier Cañigueral. Triatleta participant als Jocs Olímpics de 

Rio’16. Campiona d’Espanya 2017. 

 

Sr. Jesús Ángel García Bragado. Atleta especialitzat en marxa atlètica amb 

més participacions en els Jocs Olímpics (7 participacions) i campionats del 

món (13 participacions). 
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Programa*.  
(Sala de Socis del Club Natació Banyoles) 
 
 

MATÍ  

8.50 h Benvinguda i recollida de material 

9.00 h Acte d’inauguració del Seminari 
- Sr. Miquel Noguer. Alcalde de Banyoles. 
- Dra. Sílvia Llach. Vicerectora de Territori i Compromís Social UdG. 
- Dr. Víctor López-Ros. Director de la CEEF-CEO UdG. 

 
9.30 h Conferència: L’Olimpisme, entre ahir i avui: una religió postmoderna en temps 

posthumanistes. Ponent: Dr. Conrad Vilanou 
 

11.00 h Conferència: Impacte de la Covid-19 en els JJOO de Tokio. Ponent: Sr. 
Alejandro Blanco 
 

12.15 h Pausa 

12.30 h Conferència: L’impacte dels JJOO’92 a la Subseu de Banyoles. Ponent: Sr. Joan 
Solana 
 

14.00 h  Dinar 
 
 

TARDA  

16.30 h Debat i taula rodona: La vida més enllà de l’esport. 
Participants: Sr. Fernando Climent, Sra. Esther Guerrero, Sr. Joan Lleonart, Sra. 
Carolina Routier, Sr. Mario Mola i Sr. Jesús Ángel García Bragado. 
Moderador: Sr. Pere Hidalgo 
 

18.30 h Recull de conclusions 

18.45 h Cloenda i finalització del Seminari 

 

*Després de cada conferència es deixarà uns minuts per ventilar la sala. En aquests minuts els assistents 

abandonaran la sala i es canviaran les fundes dels micròfons, teclat, ratolí... També es netejaran les cadires dels 

assistents que no tornin a assistir a les jornades i/o que pertoquin a un assistent diferent. És per això, que pot 

ser que els horaris variïn lleugerament. 


