
 
Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a inscripció 
[http://goo.gl/6dZX8] fins al 2 de maig de 2013 inclòs. Al 
formulari, recordeu-vos de respectar les instruccions per 
comunicar les vostres dades que s’indiquen a continuació per 
a la inscripció per correu electrònic. 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu 
contactar amb Nous Programes enviant un missatge a npf@gencat.cat 
amb les dades següents: 

- Assumpte del missatge: nom de la jornada 

- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial 
d’identitat 

- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE 

- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida 
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de secció, 
etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia: direcció general de la qual 
depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre 
departament de la Generalitat o en una altra administració, 
preciseu-ne el nom complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de 
Planificació) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc. 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  

- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 

- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a què 
us inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 

- Adreça del domicili (amb codi postal) 

- Telèfon fix 

- Adreça de correu electrònic 
 

Tractament de dades 

La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les 
vostres dades personals no es comunicaran a tercers, només es 
faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les 
activitats del CEJFE. 
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la vostra 

sol·licitud per correu electrònic uns quants dies abans de 
l’activitat. 
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 

 
Organització 
 

www.gencat.cat/justicia/compartim 

 

twitter.com/compartim 
facebook.com/programacompartim 

 
 

Amb la col·laboració de l’Institut Nacional d’Educació 
Física 

 
 
 

Codi 

 
CEJFE: 90/02/03/2013 
 
 
Dia i hora 
 

Dijous 9 de maig de 2013, de 9 a 14 h 
 
 
Lloc 
 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
Av. de l’Estadi, 12-22 
08038 Barcelona 
 
Informació per accedir-hi 
- Bus: 150 (des de la plaça Espanya) 
- Metro: línia vermella, estació Espanya  
(i escales mecàniques del MNAC) 
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Presentació  
 
Un any més, ens retrobem en la gran cita de 
l’esport i l’activitat física a les presons. En aquesta 
5a edició tindrem l’ocasió de compartir 
experiències, aprendre i gaudir de tots els nostres 
convidats i participants. 
 
La naturalesa humana és l’eix sobre el qual girarà 
la jornada d’enguany. Ens acompanyaran dues 
persones destacades en els seu àmbit per parlar-
nos sobre quelcom que ens fascina i no deixa de 
sorprendre’ns cada dia. 
 
Gaudirem de l’experiència esportiva i vital de voltar 
el món travessant els oceans, la d’un navegant que 
va vèncer pors i adversitats per tal d’aconseguir el 
seu objectiu. 
 
Un filòsof de renom ens il·lustrarà sobre el sentit de 
paraules i conceptes tan significatius com 
naturalesa humana, esport i llibertat. 
 
Finalment, presentarem el producte 2013 realitzat 
per la comunitat de pràctica (CoP) d’activitat física i 
esport als centres penitenciaris (CP) en el marc del 
programa Compartim. 
 
 
Destinataris 
 
- Tècnics esportius de centres penitenciaris  
- Professionals, estudiants i interessats en l’activitat 
física i l’esport  
- Professionals relacionats amb el món penitenciari  
- Altres 

 Programa 
 
9-9.30 h 
Acreditació i lliurament de la documentació 
 
9.30-9.45 h 
Presentació 
Nom 2 cognoms (indicar sempre els dos cognoms) 
Càrrec de la DGSP (el coordinador de la Comunitat 
ha de pactar l’agenda del superior jeràrquic que 
obrirà) 
Nom 2 cognoms 
Càrrec (INEFC) a pactar per l’INEFC 
Nom 2 cognoms 
Càrrec (CEJFE) a pactar pel CEJFE 
 
9.45-11 h 
Ponència 
Paraules al voltant del món 
Albert Bargués XX 
Atleta i navegant transoceànic 
 
11-11.30 h 
Pausa 
 
11.30-13 h 
Ponència 
Naturalesa humana, esport i llibertat 
Francesc Torralba Roselló 
Doctor en filosofia i en teologia, professor de la 
Universitat Ramon Llull 
 

 13-13.45 h 
Presentació del producte de treball 
col·laboratiu de la CoP d’activitat física i esport 
als CP 
Dinamització de l’handbol als centres penitenciaris 
Roger Estapé Bartrés 
Tècnic esportiu del CP Quatre Camins 
 
13.45-14 h  
Cloenda 
Nom 2 cognoms 
Càrrec 
(el coordinador de la comunitat ha de pactar 
l’agenda del superior jeràrquic que clourà) 
 
 
 
Retransmissió de la jornada 
 
La jornada es gravarà, i podreu accedir als vídeos a 
cejfe.tv [http://www.cejfe.tv] a partir del 13 de maig. 
 
Material didàctic 
 
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del 
CEJFE (Apartat Formació>Compartim>CoP Activitat 
física i esport als CP) a partir de l’endemà de la 
jornada. 
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