
PROGRAMA

Matí

09.00-09.30  Lliurament de documentació

09.30-10.00  Inauguració 

10.00-10.30  «Iniciatives internacionals sobre els 
arxius de l’esport», a càrrec de Fina Solà, presidenta 
de la Secció d’Arxius d’Esports del Consell Internacional 
d’Arxius

10.30-11.15  «No límits», a càrrec d’Albert Llovera, pilot 
d’automobilisme i ortopeda

11.15-11.45  Pausa i cafè 

11.45-12.30  «Entre la memòria i l’oblit. 
Contribucions a una estratègia per a la preservació 
material i documental de la història de l’esport», a 
càrrec del Dr. Xavier Pujadas, director del Grup de 
Recerca en Esport i Societat de la Universitat Ramon 
Llull 

12.30-13.00  «Step back to jump better!» (Fes un pas 
enrere per saltar millor!), a càrrec del Dr. Doudou Sall 
Gaye, mànager d’Archives & Records, International 
Amateur Athletic Federation (IAAF), Heritage 
Department

13.00-13.30  «El rendiment curricular de 
l’esportista», a càrrec del Dr. Ramon Olivé, cap del 
departament de medicina de l’esport del Consorci 
Sanitari de Terrassa - CAR de Sant Cugat

13.30-14.00  Debat

14.00-16.00  Dinar

Tarda

16.00-16.45  «La importància de conservar les 
imatges a la televisió. Com han canviat els temps», 
a càrrec d’Imma Pedemonte, periodista esportiva

16.15-16.45 «La gestió de la documentació clínica 
en fisioteràpia. Processament de dades clíniques 
de diagnòstic i rehabilitació esportiva», a càrrec de 
Daniel Marcos, professor del grau de fisioteràpia de 
l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport de la 
Universitat de Girona i fisioterapeuta al centre SOMA, de 
fisioteràpia i osteopatia

16.45-17.45  «Arxius dels Jocs Olímpics. El cas de 
Barcelona 92», a càrrec de Joaquim Borràs, arxiver en 
cap de l’Arxiu Municipal de Barcelona 

«The London approach to documenting the 2012 
Olympic Games» (L'enfocament de Londres per a 
documentar els Jocs Olímpics de 2012), a càrrec de 
Tim Harris, Assistant Director, Access. London 
Metropolitan Archives

A QUI S’ADREÇA
A esportistes, clubs, entitats, federacions esportives, 
arxivers - gestors de documents, historiadors, 
periodistes, investigadors, metges, fisioterapeutes, 
empreses i universitats (alumnes i professors) vinculats 
a la salut, l’esport, la història, la sociologia, etc.

PERIODICITAT
Biennal

COL·LABORADORS
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya - Consell Català de l’Esport, 
Associació d’Arxivers de Catalunya, Escola Superior 
d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), Facultat 
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport - 
Blanquerna, Arxiu Municipal de Barcelona, Arxiu 
Metropolità de Londres, Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport (EUSES), i Fundació “la Caixa”

INSCRIPCIÓ
Gratuïta
Període d’inscripció del 3 de setembre al 4 d’octubre
Places limitades

SERVEI DE TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA

SECRETARIA
Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació 
de Girona. Pujada de Sant Martí, 4-5, 17001 Girona. Tel. 
34 972 18 48 40. arxiu@ddgi.cat

Organitzadors: Consell Internacional d'Arxius / Secció Internacional d'Arxius de l'Esport, 
Ajuntament de Girona i Diputació de Girona  
Data:  9 octubre de 2018
Lloc:  EspaiCaixa Girona - “la Caixa” Obra Social. Plaça Poeta Marquina,10

D
ip

u
ta

ci
ó

 d
e

 G
ir
o

n
a

 /
 O

fic
in

a
 d

e
 D

ifu
si

ó

Primer Seminari Internacional dels Arxius de l’Esport

First International Seminar on Sports Archives
Primer Seminario Internacional de los Archivos del Deporte
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