Data: 3 de juny de 2021
Format: virtual, des del web www.femesportfemarxius.cat
Idiomes: català / aranès / castellà

Departament de Cultura
Xarxa d’Arxius Comarcals
de Catalunya

Programa
15.30 Inauguració a càrrec de

Representant Departament de Cultura
Representant Departament de Presidència
Representant Diputació de Lleida

Representant Secció d’Arxius de l’Esport del
Consell Internacional d’Arxius.
Representant Govern d’Andorra
15.45 – 16.30 Ponència inaugural

Francesc Roma: “Arxius i esports: més enllà
del salt de tanques”
16.30 – 16.50 Presentació Projecte
Fem Esport, Fem Arxiu

Enric Cobo Barri, Cap del Servei de
Coordinació de la Xarxa d’Ar-xius Comarcals.
Mònica Ortega, Cap de la Secció de
Documentació i Publicacions del Consell Català
de l’Esport
16.50 – 18.10 Experiències i projectes

16.50 - 17.05 Era Escòla, 50 ans
d’ensenhament ena nhèu. Autor: Claudio AventínBoya. Era Escòla. Escòla d’Esquí Val d’Aran.
17.10 - 17.25 El ciclisme al Pallars Jussà:
crònica a cop de pedal. Autors: Pablo Martínez
Delgado, col·laborador de l’arxiu i Fernando
Lázaro Ochoa, director de l’Arxiu Comarcal del
Pallars Jussà.

17.30 - 17.45 Història de l’esquí i els esports
de neu al Principat d’Andorra. Autor: Daniel
Areny Alonso.
17.50 - 18.05 Defensa en Zona. 75 anys del
bàsquet femení targarí a la postguerra (19431944). Autor: Carles Quevedo, director de l’Arxiu
Comarcal de l’Urgell.
18.10 - 18.25 Esport àmbit de socialització:
integració i control. Autors: Josep Gallart,
Agrupació Cultural “la Femosa” d’Artesa de
Lleida i Maria Jesús Llavero Porcel, Centre
d’Estudis Comarcals del Segrià.
18.30 – 19.30 Taula rodona: Esports i Arxius
fan equip
Moderació

Erola Simon, Directora de l’Arxiu Comarcal de
la Cerdanya
Participants

Lídia Arbués, Cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió
de Documents del Govern d’Andorra
José Manuel Cousillas, Tècnic del Cub Cadí
Canoë Kayaka
Oriol Jové, Investigador de l’esport
Artur Peguera, Periodista de Televisió de
Catalunya
Marc Pinsach, Esportista de muntanya
professional

T’esperem el proper dijous 3 de Juny a la jornada.
Inscripcions i esdeveniment en directe:
www.femesportfemarxiu.cat
Secretaria Tècnica: INT Meetings
Web: www.int-meetings.com
Correu: info@int-meetings.com
Telèfon: 696 241 680

Fem Esport,
Fem Arxiu

Jornada d’arxius de l’esport
a Lleida, Aran, Pirineus i Andorra

Quins objectius
té la jornada?
Compartir experiències, d’intercanvi de coneixements i fixar línies estratègiques per a la
recuperació d’una part del patrimoni documental
català.

Què és la Jornada d’arxius de
l’esport a Lleida, Aran, Pirineus
i Andorra?
És un projecte de recuperació i difusió dels arxius de l’esport i suport a les entitats esportives
de Catalunya com a país amb una forta tradició
pel que fa als moviments associatius en tots els
àmbits i un clar exemple en són les activitats
esportives tant professionals com amateurs que
han estat presents a la nostra història i han fet de
la nostra societat un referent internacional.
Des de l’any 2015 la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament de Cultura i el Consell Català de l’Esport del Departament de
Presidència, amb el suport de diferents administracions i la secció
d’arxius de l’esport del Consell Internacional d’Arxius, s’està treballant
per conjugar el gran valor i impacte de les entitats esportives amb els
diferents arxius catalans que tenen dipositats fons d’entitats esportives
i documents vinculats al món de l’esport. El projecte “Fem esport, fem
arxiu” combina una acció sobre el patrimoni documental dipositat en
els arxius catalans, els fons d’entitats i clubs esportius i el suport a
una gestió documental correcta d’aquestes entitats esportives; pretén
conscienciar els clubs esportius del valor del seu patrimoni i facilitar
l’acció de recuperar, conservar i donar a conèixer la història de l’esport
a Catalunya, a través dels arxius, i també, i no menys important, oferir el
suport per la gestió correcta dels arxius.

I també comptar amb la col·laboració de la universitat en relació ab la història de l’esport i el sistema d’arxius. Aquesta sinèrgia ha de potenciar la
connexió del món acadèmic (arxivístic, esportiu)
amb la realitat dels clubs esportius i els arxius
catalans; per tant, construint l’eix esport, arxius i
universitat.
Explicar projectes vinculats amb la identificació,
la recuperació i el tractament dels arxius de l’esport, i posar en valor la tasca dels clubs i dels
ar-xivers en aquest repte de preservació de la
memòria històrica dels clubs i les entitats esportives que a Catalunya són essencials per entendre
la nostra història.
Promoure una gestió correcta dels arxius de les
entitats i les federacions esportives per garantir-ne la preservació, l’accés i la difusió en el futur.
Sensibilitzar i conscienciar els clubs esportius,
les associacions, les federacions i els particulars
de la importància de conservar el patrimoni documental que forma part de la història de l’esport
i donar-hi accés, ja que això aporta valor al club,
en reforça la identitat i el dona a conèixer a la socie-tat.

Quins destinataris té?
Sector empresarial del món de l’esport.
Persones interessades en la conservació de la
documentació i en la investigació de la història de
l’Esport a Catalunya.
Membres d’entitats i clubs esportius
Arxivers i gestors de documents

