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L’Sport BuSineSS SympoSium 
S’eStrena a tarragona

L ’estrena de l’Sport Bu-
s iness Symposium a 
Tarragona es va saldar 
amb nota alta, ja que 

l’esdeveniment va satisfer als més 
de 300 participants que durant 
dos dies van assistir al Palau de 
Congressos a la vuitena edició de 
la cita i van poder aprofundir en 
la relació cada cop més reeixida 
entre esport i empresa. 
 El programa de l’activitat va 
comptar amb 26 ponents de re-
nom a nivell estatal i internacional, 
com els esportistes olímpics Ta-
nia Lamarca i José Luis Llorente, 
l’empresari i escriptor Albert Riba 
o l’economista Leopoldo Abadía,
així com experts locals en la ges-
tió d’administracions esportives.
A més, va incloure el lliurament del
IX Premi IIDCA 2017 a l’aportació
als valors esportius, que va re-
caure en Llorente.

L’Sport Business Symposium 

L’esdeveniment va tornar a apostar per l’intercanvi de coneixements i experiències 
per millorar la relació entre esport i empresa en un acte que va durar dos dies

2017, organitzat per Deporte y 
Ocio i Valgo, va tornar a reunir 
tots els agents implicats en el fo-
ment de la pràctica esportiva i va 

evidenciar que el món de l’esport 
i de l’empresa tenen moltes co-
ses en comú i que l’intercanvi de 
coneixements i experiències és 

La jornada, coordinada pel COPLEFC, va comptar amb la 
participació de 84 centres educatius catalans i 8.569 alumnes

molt positiu.
 Celebrat anteriorment a Madrid, 
Lleida i Barcelona, Tarragona va 
agafar el relleu en la vuitena edi-
ció, que va ser inaugurada per 
la consellera d’Esports de Tarra-
gona, Maria Elisa Vedrina; el re-
presentant territorial de l’Esport 
a Tarragona, Joan Plana; el degà 
de la Facultat d’Educació i Psico-
logia de la Universitat Rovira i Vir-
gili, Lluís Marquès; el delegat del 
Col·legi de Llicenciats en Educa-
ció Física i Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport de Catalunya a 
Tarragona, Sergio Lou, i el gerent 
de l’INEFC, Josep Vilà.
 A partir de les diverses con-
ferències, els assistents van 
aprendre la importància de valorar 
i retenir el talent en totes les orga-
nitzacions, les noves tendències 
dels consumidors i les claus de 
la compra en línia, com descobrir 
el talent que portem dins per sa-

ber gestionar-lo convenientment 
i assolir l’èxit en la nostra vida i 
projectes, i el paper de la deter-
minació per combatre qualsevol 
obstacle en la vida d’un esportis-
ta, a banda de conèixer aspectes 
relatius a la fidelitat dels clients 
als centres de fitness low cost, 
la situació del mercat laboral de 
l’esport o les polítiques esportives 
a la universitat.
 La segona jornada va començar 
amb una interessant taula rodona 
sobre el negoci dels esdeveni-
ments esportius, vist tant des de 
la visió pública com de la privada, 
i va acabar amb la conferència de 
cloenda a càrrec de l’escriptor 
i economista Leopoldo Abadia, 
que va oferir una personal visió 
de la crisi de valors.
 L’organització va agrair el suport 
a l’Sport Business Symposium per 
part de les diferents administra-
cions públiques: Ajuntament de 
Tarragona, Secretaria General de 
l’Esport i Diputació de Tarragona, 
així com de la resta d’entitats i em-
preses patrocinadores. 2
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anteriorment s’ha celebrat a madrid, lleida i barcelona

Una de les moltes activitats d’educació física que es van fer als carrers de Catalunya. 

Acte inaugural de l’Sport Business Symposium, al Palau de Congressos de Tarragona.
Els 26 ponents 
van oferir als 
300 assistents 
experiències de gran 
interès i utilitat

un gran èxit

La celebració del Dia de l’Educació 
Física al Carrer 2017 va ser un èxit 
a Catalunya. En una jornada festi-
va, el passat 25 d’abril l’assignatura 
d’Educació Física va mostrar la seva 
realitat quotidiana, posant de relleu 
els valors i la capacitat de socialit-
zació que la caracteritzen, sempre 
seguint una pràctica rigorosa i alhora 
variada, atractiva i divertida, promo-
guda pels professors d’Educació 
Física, professionals universitaris 
que agrupa el Col·legi de Llicenciats 

en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport de Cata-
lunya (COPLEFC).  
 La iniciativa va ser coordinada i 
centralitzada a Catalunya pel CO-
PLEFC, compartint protagonisme 
amb els centres educatius. En to-
tal, 84 centres catalans i un conjunt 
de 8.569 alumnes de més d’una 
cinquantena de poblacions, des 
d’Ulldecona fins a Roses, a més de 
Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, 
van prendre-hi part. 

 L’esdeveniment també va comptar 
amb la col·laboració de les institu-
cions, com la Secretaria General de 
l’Esport, la Diputació de Barcelona, 
la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barce-
lona, així com la Federació Catalana 
d’Esgrima. Tots els actes celebrats 
van servir per sensibilitzar la població 
perquè practiqui o incrementi el seu 
volum d’activitat física, pels beneficis 
que comporta per a la salut individual 
i col·lectiva. 2

bon balanç del dia de 
l’educació Física al carrer




