
Podeu fer la inscripció, que és gratuïta i 
amb places limitades, abans del 28 de març 
de 2019 clicant l'enllaç: 
www.reus.cat/inscripcio02042019

Us convidem a participar en la Jornada "L'esport, una 
eina per a la inclusió social".
L'objecte de la jornada gira a l'entorn de l'activitat 
esportiva com una via d'intervenció educativa i 
socialitzadora que permet treballar de forma 
motivadora i constant normes de convivència, valors 
i hàbits.
Partim de la base que l'esport és una eina eficaç per 
fomentar un seguit de competències personals i 
relacionals aplicables a altres àmbits de la vida.
Amb aquesta jornada volem difondre diferents 
experiències que utilitzen l'esport com a eina 
d'inclusió social i que compten amb la 
corresponsabilitat d'entitats, administracions i 
equipaments del territori, tot desitjant que ens 
aportin metodologies d'innovació que ens ajudin a 
millorar les actuacions educatives esportives que 
organitzem.

De 9.15 a 9.30 h 
Recepció de les persones assistents.
 
De 9.30 a 10 h
Obertura de la jornada, a càrrec de la regidora de 
Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat 
Vilella Cuadrada i del regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de Reus, Jordi Cervera Martínez.
 
De 10 a 11 h
Ponència central: "Esports i valors", a càrrec d'Àlex 
Gordillo Molina, llicenciat en psicologia i màster en 
psicologia de l'esport.
 
D'11 a 11.30 h 
Pausa cafè.
 
D'11.30 a 13.30 h
Bones pràctiques:
 

De 13.30 a 14 h
Cloenda, a càrrec d'Àngels Granados Serrano, 
cap de servei de la Regidoria de Benestar Social 
de l'Ajuntament de Reus.

Xarxa Esport als Barris de l’Ajuntament de Reus 
Targeta Verda del Consell Esportiu del Baix Camp
Esport Adaptat de la Fundació Cruyff 
FutbolNet de la Fundació Barça 
Bàsquet Adaptat del Club Esportiu Costa Daurada

AJUNTAMENT DE REUS
Benestar Social

firaReus  / Avinguda de Bellissens 40, Reus

2 d’abril de 2019

L’ESPORT,
UNA EINA PER A LA 

INCLUSIÓ SOCIAL

 

Jornada


