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Sessions de co-creació amb aportacions dels grups d’interès 

(stakeholders) 

Primera fita en el progres d’EU-COLPBOL 

Després de sis mesos treballant junts, els socis del consorci EU-COLPBOL han celebrat la seua segona reunió 

transnacional, en la qual han compartit i avaluat el progrés del projecte i els resultats de les sessions de cocreació 

realitzades a cada país. 

A causa de la situació a Europa del COVID-19, els socis del consorci transnacional no han pogut viatjar a Romania, 

on s'hauria d'haver celebrat la reunió. Per tant, la reunió s’ha dut a terme per videoconferència, organitzada per 

la Universitat de Craiova, amb la col·laboració de COPAVA. 

La reunió, que es va celebrar durant dos dies i va presentar els següents punts generals de l’ordre del dia: 

• Revisió de la cronologia del projecte i els passos fets fins ara; 

• Presentació de l'informe global de la sessió de co-creació; 

• Visió general dels paquets de formació (IO.1, IO.2 i IO.3); 

• Debat sobre la distribució del treball per a cada IO entre els socis 

• Difusió i seguiment de la gestió. 

 

Els membres dels equips de treball han tingut l'oportunitat de presentar breument com s'han desenvolupat les 

sessions de co-creació a cada país. Adaptant-se a la normativa nacional, Espanya i Romania han estat capaços 

d’organitzar les sessions de co-creació presencialment, un avantatge significatiu, tenint en compte que l’aspecte 

pràctic és essencial en les activitats esportives. Grècia i Lituània han desenvolupat la part teòrica de la sessió per 

videoconferència, ja que les restriccions d’aquests països no permetien reunions presencials. Tan bon punt les 

normes ho permeten, els socis d’aquests dos països procediran a la sessió pràctica. 
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Per tal d’optimitzar el desenvolupament i obtenir millors resultats, les entitats de cada país s’han unit per dur a 

terme les sessions: a Espanya, COPAVA i AE Colpbol; a Grècia, EDRA i NKUA; a Romania, ALDO-CET i Universitat 

de Craiova; a Lituània, Kauno Kolegija. D’aquesta manera, les entitats vinculades al sector de la discapacitat i les 

entitats especialitzades en l’esport han pogut treballar junts aportant cadascuna la seva experiència i 

coneixement. 

En resum, un total de 118 persones han participat a les sessions de co-creació, distribuïdes en els perfils 

següents: 

• 17 facilitadors 

• 35 persones amb discapacitat intel·lectual 

• 31 suports (professionals del sector familiars i discapacitats) 

• 35 professionals de l'esport 

Després de recollir les aportacions dels participants, s’han extret conclusions interessants com: 

• El Colpbol és un esport originalment inclusiu que no necessita adaptacions significatives per poder jugar 

amb PDI, intrínsecament ja ho pot jugar qualsevol persona per la seua pròpia naturalesa. 

• El Colpbol és un esport que fomenta la participació de tothom, independentment de les seues 

capacitats. 

• Les limitacions físiques o cognitives dels participants es poden integrar al joc. 

• Promou la cooperació, les relacions socials i el treball en equip, amb el valor afegit dels equips mixtos 

• La pilota de Colpbol és accessible per a tothom, lleugera i fàcil de manejar. 

• Millora la qualitat de vida: els participants amb DI han valorat positivament que l'esport els permeta fer 

amics i divertir-se. 

Tots aquests aspectes i altres punts clau es tindran en compte en els propers passos del projecte a partir d'ara: 

el desenvolupament dels 3 paquets d'entrenament (per a professionals de PDI, suports i professionals de 

l’esport). COPAVA ha presentat als socis un desplegament detallat dels temes dels paquets de formació per tal 

de distribuir adequadament les tasques de manera que cada entitat haja pogut estudiar els continguts i decidir 

a quins pot contribuir millor. 

Pel que fa als aspectes de difusió, el soci tecnològic, CSI (Xipre), ha presentat el lloc web del projecte 

(https://europe-colpbol.eu/) i ha sol·licitat comentaris de tots els socis sobre accessibilitat i usabilitat. A més, 

COPAVA va presentar l’evolució de la difusió a les xarxes socials i el disseny de diferents materials per a ser 

desenvolupats i utilitzats per tots els socis en esdeveniments públics. 

En resum, podem afirmar que després de la Segona Reunió Transnacional, el Projecte EU-COLPBOL, malgrat les 

restriccions a causa de la situació de pandèmia, ha assolit amb escreix tots els objectius marcats en la seua fase 

inicial i continua avançant amb força, els equips continuen treballant molt motivats i afronta la següent etapa 

amb entusiasme i energia. 
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SESSIÓ DE CO-CREACIÓ EN ROMANIA per ALDO-CET i Universitat de Craiova 

 

SESSIÓ DE CO-CREACIÓ EN ESPANYA per COPAVA i Associació Esportiva COLPBOL 

 

 

 



 

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. 
 

 

 

SESSIÓ DE CO-CREACIÓ EN GRÈCIA per EDRA i NKUA 

 

 

SESSIÓ DE CO-CREACIÓ EN LITUÀNIA per Kaunos Kolegija 

 

 


