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Llançament del projecte EU-COLPBOL 

Esport i inclusió en un projecte emmarcat al programa E + Sport 2020 de la Comissió Europea 

La setmana passada es va iniciar el projecte EU-COLPBOL, amb l’objectiu d’implementar l’esport 

del Colpbol a nivell europeu com a ferramenta per millorar la qualitat de vida de les persones 

amb diversitat funcional intel·lectual (PDI). 

El Colpbol és una nova modalitat esportiva creada pel professor d’Educació Física Sr. Juanjo 

Bendicho i gestionada per l’Associació Esportiva Colpbol (AEC), que en els darrers 20 anys s’ha 

consolidat com un esport nou, innovador i inclusiu amb un gran potencial educatiu. El Colpbol 

és un joc col·lectiu jugat per equips que fomenta la màxima participació possible de tots els 

jugadors, siga quin siga el seu nivell físic-motor i les seues condicions; que minimitze les 

diferències individuals i requereixca una col·laboració i una comunicació col·lectiva essencials 

per assolir l'objectiu final del joc, el gol; és a dir, un JOC D’EQUIP autèntic i vertader. 

Els dos pilars fonamentals del Colpbol, que defineixen la seua essència, són: la cooperació 

elevada al màxim exponent, és un joc obligatori al primer toc i la coeducació, ja que sempre és 

un joc mixt. 

Aquest esport ha tingut un bon desenvolupament a Espanya en els darrers anys, sobretot en 

l’àmbit escolar, i actualment l’AEC organitza i desenvolupa diferents competicions a diversos 

nivells, però és un esport pràcticament desconegut a nivell europeu. 

El projecte està liderat per COPAVA, juntament amb un fort consorci europeu, una entitat que 

inclou 53 centres ocupacionals amb més de 2.500 usuaris que tenen experiència en l’adaptació 

d’aquest esport a les persones amb discapacitat intel·lectual organitzant cada any des del 2014 

una lliga a la Comunitat Valenciana, en el qual participen 12 centres ocupacionals reunint més 

de 130 jugadors amb diversitat que practiquen aquest esport amb l'objectiu de millorar la seua 

qualitat de vida. 

Amb aquest projecte, la Comissió Europea ens dóna l’oportunitat de fer un esport que ofereixca 

una nova dimensió integradora, disponible per a tothom, més enllà de les nostres fronteres. 

A més de COPAVA, per dur a terme el projecte, s’ha creat un consorci transnacional de les 

següents entitats relacionades amb l’esport, l’educació, la tecnologia i implicades en el sector 

de les PDI: 

• ASOCIACIÓ ESPORTIVA COLPBOL, dirigida pel creador del Colpbol (Espanya) 

• ASOCIATIA LAGNDON DOWN CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA (ALDO-CET) (Romania) 

• UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (Romania) 

• KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON “EDRA COOP” 

(Grècia) 

• UNIVERSITAT NACIONAL I KAPODISTRIANA D'ATENES (NKUA) (Grècia) 

• UNIVERSITAT DE CIÈNCIES APLICADES DE KAUNAS (Lituània) 



• CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL (CSI) (Xipre) 

La primera reunió del consorci es va celebrar per videoconferència els dies 21 i 22 de gener i es 

va centrar en la presentació de cada entitat i l'enfocament dels diferents resultats que es 

desenvoluparan en els propers mesos: estat actual de l'esport inclusiu a cada país, adaptació de 

les regles del joc, transferència del Colpbol per a PDI i creació de pautes i paquets de formació 

dirigits a professionals, persones amb discapacitat i els seus suports. 

El projecte s’ha posat en marxa i totes les parts implicades ja treballen amb entusiasme per 

desenvolupar aquest innovador projecte i implementar a la UE un joc d’equip inclusiu autèntic i 

vertader, un esport per a tothom, que millorarà segurament la qualitat de vida, la inclusió social 

i desenvolupament personal de persones amb capacitats diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. 

Aquesta publicació reflecteix només les opinions de l'autor i la Comissió no es fa responsable de 

l'ús que es puga fer de la informació que conté. 


