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PRESS RELEASE 

 

EU-COLPBOL: III ENCONTRE TRANSNACIONAL DEL PROJECTE 

 

Després d'un any treballant en el desenvolupament del Projecte Erasmus+ Sports EU-

COLPBOL, els dies 16 i 17 de desembre s’ha celebrat a València (Espanya) la primera 

trobada presencial. L'esdeveniment, que ha estat organitzat conjuntament pels dos 

socis espanyols, COPAVA i Associació Esportiva Colpbol, va comptar amb la presència de 

representants de totes les entitats del consorci, procedents de Grècia (NKUA i EDRA), 

Romania (ALDO-CET i Universitat de Craiova), Lituània (Kauno Kolegija) i Xipre (CSI). 

Durant la primera jornada, el grup es va traslladar a la localitat de Genovés on es va dur 

a terme una activitat pràctica a les instal·lacions esportives municipals, dirigida per 

experts d'A.E.Colpbol i en què va participar un grup de persones amb discapacitat 

intel·lectual del Centre Ocupacional Aspromivise-La Costera (Xàtiva). Després d'una sèrie 

d'exercicis d'escalfament i d'entrenament tècnic, tots els assistents van jugar diversos 

partits i van tindre l'oportunitat d'entendre a fons les regles del joc i debatre la pràctica 

de l'esport del Colpbol i els principals facilitadors i barreres que van trobar a l'hora de 

jugar amb persones amb diversitat funcional intel·lectual. 

També es va convidar un grup de xiquets i xiquetes d'una escola local a unir-se a 

l'activitat i van compartir la pista amb participants del consorci i persones amb 

discapacitat intel·lectual, destacant-ne l'enfocament inclusiu. 

Després de la pausa per dinar, la jornada es va completar amb una sessió de treball al 

Museu de la Pilota, cedit per l'ajuntament per a l'ocasió, abordant els temes relacionats 

amb l'execució del projecte. 

L'estat de l'execució del projecte es va resumir en termes de garantia de qualitat i de 

gestió de riscos. El Producte Intel·lectual 1 i la primera part del Producte Intel·lectual 2 

van ser revisats i es van obtenir conclusions i acords importants per als passos següents. 
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En acabar la jornada, el grup va viatjar de tornada a València on va tindre lloc un sopar 

social i de team building al centre de la ciutat amb l'assistència de tots els socis. 

El segon dia de l’encontre es va dur a terme a les instal·lacions de COPAVA i va estar 

dedicat a la revisió de la segona part del Producte Intel·lectual 2 i del Producte 

Intel·lectual 3, presentat pels socis a càrrec de cada tema. 

Els socis van debatre sobre diferents aspectes rellevants dels materials desenvolupats 

fins ara i especialment sobre el desenvolupament de la pàgina web i el disseny de la 

plataforma de formació electrònica EU-COLPBOL. Aquest va ser un punt significatiu, 

atesa la importància que té aquest apartat en el conjunt del projecte. 

Finalment, per la vesprada es van revisar diferents aspectes relacionats amb la difusió i 

gestió del projecte, inclosa la revisió de l'estat administratiu i financer. 

Després de les dues intenses i fructíferes jornades de treball, es va acordar que la 4a 

reunió transnacional tindrà lloc en abril del 2022 a Atenes, organitzada aquesta vegada 

pels col·legues de la Universitat d'Atenes. 


